
ח"מחיר בשיצרןתיאורקוד פריט

ISUZU471.26דלק למאייד` צנור מש12585900

ISUZU12.53צינור דלק למזרקים18041300

ISUZU40.3(מ"ס(25צנור גומי22593000

ISUZU24.5מ`ס21צינורית מים 32593000

ISUZU12.55מ"ס)6מטר(3צינור שמן32663100

ISUZU22.78צינורית מים36161000

ISUZU136.43)3(צינור מים מטר36571000

ISUZU12.3צינור ואקום44201100

ISUZU15.15צינור ואקום44204300

ISUZU122.54צינור47103000

ISUZU471.71`צינור לגיר אוט47503000

ISUZU61.95בלם כח` צינור מש83581000

ISUZU21.21צינור ואקום85082300

ISUZU10.73לולב108060000

ISUZU18.18בורג מקשר משולש תחתון108064900

ISUZU7.97בורג בולם זעזועים108562500

ISUZU4.45בורג מכסה שסתומים208008140

ISUZU5.83בורג ווסת דוושת מצמד208010350

ISUZU7.21לולב208012250

ISUZU6.4בורג280506600

ISUZU5.82בורג לצינור שמן280508100

ISUZU6.72בורג לגלגלת הגה כח280508120

ISUZU12.87בורג למצנן שמן280508450

ISUZU6.11בורג למשאבת מים280508600

ISUZU11.32בורג מווסת280508700

ISUZU5.76בורג לבית תרמוסטט280508800

ISUZU16.18בורג280508900

ISUZU11.1לולב280510400

ISUZU18.14בורג תיבת הילוכים280512400

ISUZU8.89בורג למכסה גיר280512450

ISUZU8.89בורג חיזוק למתנע280512600

ISUZU5.82בורג למצנן שמן280558110

3.0ISUZU22.89בורג למחולל זרם דיזל 280560120

ISUZU28.81בורג לאלטרנטור280560130

ISUZU18.49בורג לבית גל זיזים280608450

ISUZU9.06זימון` בורג למע280608500

ISUZU9.12בורג לגיר תיזמון280610600

ISUZU5.51בורג280808140

W0033ISUZU1.98בורג .ק280808180

ISUZU4.77בורג חיזוק גל זיזים דיזל280808400

ISUZU5.87בורג מסנן שמן280808450

ISUZU6.22לזיבורג חיזוק גל זיזים ד280808500

ISUZU5.51בורג למחזיק פיקה280808800

ISUZU6.58בורג לתומך מנוע דיזל2808103003.0

ISUZU8.18בורג למכסה אחורי לגיר280810350

3.5ISUZU23.3בורג למחולל זרם בנזין 280810900

ISUZU5.69בורג לגיר איזון280908160

ISUZU17.94זימון` בורג למע280910500

ISUZU13.69בורג למדחס281510000

ISUZU13.32בורג לבית גל זיזים281510700

ISUZU13.69הזרקה` בורג מש281612500

ISUZU30.3בורג לגיר תיזמון281612600



ISUZU13.69בורג מתנע281810500

ISUZU6.58בורג למתנע281810800

ISUZU4.26בורג לגלגל רזרבי284808250

ISUZU4.14בורג לתושבת גלגל רזרבי284810200

ISUZU5.48בורג לגלגל286506160

ISUZU5.16בורג למאורר286506250

ISUZU7.36בורג למכסה ראש286506300

ISUZU6.08בורג למחולל זרם דיזל2865082003.0

ISUZU6.5(8X25)בורג לאגן שמן 286508250

ISUZU4.98בורג כיוון286508300

ISUZU12.33בורג למותחן286510400

ISUZU11.7בורג לתותב מוט פיתול286608250

ISUZU6.58די)בורג סגירת מכסה שסתומים286806300

ISUZU6.22בורג286808250

3.5ISUZU4.3בורג למחולל זרם בנזין 286808300

ISUZU8.44בורג לפלנץ286808350

ISUZU12.09/0286508400מחליף /(8X40)בורג לאגן שמן 286808400

ISUZU6.22בורג חיזוק גל זיזים בנזין286906400

ISUZU12.78`בורג למוט פיתול אח292908500

ISUZU11.11בורג לתפוח משולש292912450

ISUZU3.23בורג בית לשונית נעילת דלת302188200

ISUZU2.79בורג לחלון צד350505100

ISUZU5.56`בורג תוף בלם אח364106160

ISUZU5.87ון אגן שמן`גוז410106120

ISUZU9.25(מ"מ(6ון`גוז410106180

ISUZU6.6ון למכסה שסתומים`גוז410106300

ISUZU3.02זון אגן שמן דיזל`גו410108120

ISUZU15.15(מ"מ(8ון למצנן שמן`גוז410108200

ISUZU7.89מים` ון מש`גוז410108220

ISUZU5.01ון למצנן אויר`גוז410108400

E.G.RISUZU6.06ון ל`גוז491408220

ISUZU8.36ון למכסה תיזמון`גוז491408300

ISUZU9.69הזרקה` ון למש`גוז491408450

ISUZU7.62בורג כפול לעמם492410300

ISUZU3.06(בנזין)ון סעפת פליטה`גוז496410300

ISUZU4.8בורג500408120

ISUZU6.58אויר` בורג גלגלת מש500408160

ISUZU7.47בורג מקשר צנור בלם500408400

ISUZU9.78בורג לתיבת הגה500410200

ISUZU5.46ה"בורג ת500410250

ISUZU3.13הגה כח` בורג למש500410600

ISUZU8.18בורג לסרן אחורי500610400

ISUZU4.27בורג מוט מותח רצועת תזמון501406200

ISUZU5.07בורג505408500

ISUZU16.48בורג לגל זיזים583306100

ISUZU12.66בורג לתיזמון583306160

ISUZU9.27בורג לאגן שמן בנזין583306250

ISUZU4.63בורג לבית מצערת583306500

ISUZU11.56בורג לנדנד583308250

ISUZU13.4בורג לנדנד583308400

ISUZU12.45סיכה זרוע בלם חניה823538200

ISUZU4.47ניפל גירוז גל הינע903014060

ISUZU2.98תזמון` אום מער911105080



ISUZU4.86אום בית ציר הנעה קדמי911105140

ISUZU33.99אום לתפוח תחתון911165180

ISUZU2.49אום לצינור טורבו911801060

ISUZU9.78בורג למשאבת הזרקה911801140

ISUZU2.6אום מכסה תזמון911802080

ISUZU12.09אום911802120

ISUZU1.86דיסקית בית רפידות בלם915108140

ISUZU2.04תזמון` דיסקית נועלת מער916105080

ISUZU8.34טבעת אבטחה918055040

ISUZU3.8טבעת אבטחה בלם יד918055120

ISUZU24.01אטם לצינור מעקף956902260

ISUZU26.32ואקום` אטם למש956902710

ISUZU22.86אטם צינור מים956903380

0ZF0501316953אח/'צלחת בלם קדISUZU3985

ISUZU8.64בורג תומך מדחס1090440751

ISUZU5.87בורג שימון שרשרת1090701201

ISUZU9.09בורג לארגז1091040271

ISUZU6.58מים` בורג מש1093000500

ISUZU25.25אום לקפיץ עלים1094000550

ISUZU3.17תפס לחלון אחורי1094000750

ISUZU8.94אום לחובק הגה1094400040

ISUZU7.12קליפס1094700010

ISUZU6.94 סעפת פליטהNLSדיסקית 1095032190

ISUZU12.09ה"טבעת אבטחה ת1095881770

ISUZU18.75פקק לראש מנוע1096000112

19                                                                                   (מ"מ23)פקק מים1096000121 ISUZU23.87

ISUZU14.66(מ"מ(32פקק מנוע1096000122

ISUZU18.99גומיה סגירת אגן שמן דיזל1096050560

ISUZU7.12אטם בית טרמוסטט1096231300

ISUZU21.6שמן` אטם גומי למש1096232200

ISUZU32שמן דיזל` אטם גומי למש1096233730

ISUZU17.52שמן` אטם גומי למש1096234500

ISUZU47.36אטם לצינור מים1096234650

ISUZU5.1אטם צנרת מזגן1096235140

ISUZU5.43אטם צנרת מזגן1096235150

ISUZU45.48דלק` למש(גומיה)אטם1096235410

ISUZU51.51מחזיר שמן1096255100

ISUZU8.56טבעת נחושת1096300820

ISUZU8.08(94034146)גומית אטימה1096300830

ISUZU10.57אטם לבורג גיר1096300840

ISUZU8.96טבעת נחושת1096300860

ISUZU55.02ברוטלבורג חיבור צינור שמן1096750330

ISUZU13.92בורג לצנור משאבת וואקום1096750780

3.0ISUZU15.15בורג לצינור שמן דיזל 1096750880

ISUZU24בורג1096750951

ISUZU33.79בורג צינור טורבו1096751600

ISUZU36.19בנד לצינור מסנן אויר1097071140

ISUZU23.23בורג משולש הגה תחתון1099805300

ISUZU2.13בורג תוף בלם אחורי1099814471

ISUZU7.05`אום למגב אח1099841260

ISUZU2.13דיסקית1099853450

ISUZU3.38סיכה סגר דוושת בלם1099871410

ISUZU3.96קליפס1099872030



ISUZU5.03קליפס לכבל דלתות דלק1099872140

ISUZU8.3אטם חיישן לחץ1156410460

ISUZU30.3תותב בולם אחור1516310080

ISUZU5.38תפס כבל דלק1739076180

ISUZU90.34למחולל זרם` מיסב אח1812297420

ISUZU11.86בית מנורה לפנס מספר1821191480

ISUZU75.04 לבן120Nפיוז 1825160280

ISUZU23.12גומיה זרוע למגבים1833540010

ISUZU25.62זרוע למפעיל חימום1835643850

ISUZU447.2חימום` מפעיל מע1835798301

ISUZU2435.14`)מזגן אח)קונסולה אמצעית 1879942780

ISUZU425.27`סורג למזגן אח1879942800

ISUZU394.89אטם למכסה אחורי1884402600

ISUZU161.94מסנן אויר2908429000

4JX1UC0000 (3.0)מנוע מושלםISUZU7688.85

4JX1UC0001מנוע מושלם(EUROPE)ISUZU1088.88

ISUZU35.21`בורג הנעה קד5090001430

ISUZU12.98בורג מכסה תזמון5093000670

ISUZU7.14אום קצה הגה5094000100

ISUZU45.88ה"אום ת5094490141

ISUZU3.43גומיה בורג פתיחת דלת5094700010

ISUZU1.88גרומט5094700020

ISUZU31.52דיסקית לגלגלת מנוע5095031271

ISUZU15.32קפיץ מוט הילוכים5095800870

ISUZU15.32קפיץ העברת הילוכים5095830980

ISUZU7.82ה"טבעת סגר מעביר כח ראשי ת5095880211

ISUZU23.77ה"טבעת מיסב כדורי ת5095890040

ISUZU28.26ה"טבעת מיסב כדורי ת5095890050

ISUZU26.68ה"טבעת סגר למיסב ת5095890110

ISUZU25.62פקק ידית הילוכים5096040120

ISUZU13.74פקק תיבת הילוכים5096090040

ISUZU10.59טבעת גומי5096230020

ISUZU5.64אטם מיכל משקעי דלק5096230750

ISUZU10.83מחזיר שמן פיניון5096250022

ISUZU25.64`מחזיר שמן גלגל אח5096250920

ISUZU25.86לולב5096750170

ISUZU13.6בורג שמן5096750181

ISUZU15.65לולב5096750240

ISUZU13.21מצמד` תפס מיכל שמן מש5097040460

ISUZU34.6תפס5097070300

ISUZU19.67אזיקון לקמפיין מתג רוורס5097070301

ISUZU1.98קליפס לכבל דלתות דלק5097090810

ISUZU13.37שגם5097370030

ISUZU16.91ה`פין נועל מזלגות ת5097400100

ISUZU17.96.ה.פין לת5097400181

ISUZU50.53`מיסב פנימי ציר הנעה קד5098000451

ISUZU64.6חריץ(80X35)+מיסב כדורי5098000460

ISUZU70.48(65X32)מיסב כדורי5098000551

ISUZU125.55ה"מיסב מחטים לת5098110251

ISUZU133.9ה"מיסב מחטים לת5098110271

ISUZU7.4גומיה פנס אור5099830070

ISUZU30.9פקק ראש מנוע5111190090

ISUZU3.43גומיה אוטמת בלוק מנוע5111290030



ISUZU8.48(מ"מ(16פקק מים5111290060

ISUZU3.09(מ"מ(18פקק מים5112190080

ISUZU3.81(מ"מ(14פקק מים5112190110

ISUZU6.67(מ"מ(38פקק מים5112190170

ISUZU8.6(מ"מ(36פקק מים5112190180

ISUZU36.3ניפל5113690380

ISUZU14.94מוביל שסתום5117210160

ISUZU41.61לולב5122350090

ISUZU30.38דיסקית שינן גל זיזים5125190021

ISUZU50.67הזרקה` טבעת פולי מש5125390200

ISUZU4.98אטם5125630010

ISUZU13.47מרווח חצוי5125650040

ISUZU34.34מסנן דלק מכלל5132000661

ISUZU87.05טבעת מיכל משקעי דלק5132340100

ISUZU63.72טבעת מזרק דלק5153150050

ISUZU8.64גומיה למכסה תיזמון5193890020

ISUZU8.79תותב למכסה תיזמון5193890090

ISUZU6.88ואקום` דיסקית למש5196790020

ISUZU6.4ווקום` אטם מש5196790030

ISUZU33.28מכסה שמן הגה כח5212410012

ISUZU342.67שסתום מכלל מצנן שמן5217700013

ISUZU14.14כיסוי לדושת בלם5314130040

ISUZU53.53דיסקית5332390433

ISUZU872.64סינקרון5332600100

ISUZU22.72. ונמוך4-3-2סינכרון הילוך 5332630010

ISUZU11.62קפיץ5332640100

ISUZU6.22סיכה הילוכים5335340021

ISUZU30.21תושבת ידית העברת הילוכים5336190420

ISUZU9.39תותב זרוע בלם חניה5336590530

ISUZU9.51אטם לממסר חיצוני5341190010

ISUZU14.91פקק לגיר אוטומטי5341190020

ISUZU5.4אטם לפקק אגן שמן5341320020

ISUZU19.3מגנט לאגן שמן5341380040

ISUZU49.39אטם לפיסטון הילוך נמוך5342180040

ISUZU17.7מחזיר שמן5342680060

ISUZU5.02טבעת בטחון5344880020

ISUZU3.3מחזיר שמן למח5345380080

ISUZU45.43ה"מרווח ת5362150030

ISUZU106.19מעביר כח5362510070

ISUZU923.71ה"שרוול ת5362620034

ISUZU32.72דיסקית אבטחה5362790020

ISUZU30.59דיסקית5362790030

ISUZU64.19ה"מרווח ת5363550050

ISUZU861.64זרוע העברת הילוכים5365610101

ISUZU295.84זרוע העברת הילוכים5365610111

ISUZU66.56מוט העברת הילוכים5365640061

ISUZU78.71מוט העברת הילוכים5365640090

ISUZU416.03עול ציר הינע5372110010

ISUZU208.59מחבר5372450072

ISUZU168.4טבעת5372490040

ISUZU5147.89`בית דיפרנציאל אח5411100143

ISUZU6294.01בית דיפרנציאל אחורי5411100163

ISUZU29.25מ" מ1דיסקית אבטחה עובי 5415620051



ISUZU29.25מ" מ1.05דיסקית אבטחה עובי 5415620061

ISUZU8312.07בית ציר קדמי5432120011

ISUZU14.05סיכה ידית בלם חניה5461290090

ISUZU7.4גומיה נעלי בלם5471690020

ISUZU50.45תפס מגבר בלם5478290090

ISUZU94.25בורג שלדה5511710071

ISUZU4.89תפס ללבד מנוע5733701421

ISUZU15.06שדות מחולל זרם5812291830

ISUZU917.63שסתום לסולנויד5819100050

ISUZU7.95בית נורה לוח מחוונים5821880010

ISUZU17.17נורה ירוקה5821940240

ISUZU145.46מתג הילוך סרק5824400041

4X4ISUZU172.85מתג סמן 5824400190

ISUZU5.25 אמפר20נתיך 5825160040

ISUZU4.74 אמפר25נתיך 5825160050

ISUZU12.52אטם למיכל דלק5831480010

ISUZU10.98מעבר מים למתיזים5833630030

ISUZU4.23הזרקה` שגם מש5835390240

ISUZU224.37כלי עבודה5852530010

5853170020ADAPTOR GAUGE COMPRISUZU581.31

ISUZU445.14תפס למשענת ראש5867701800

ISUZU99.85לגלגל`  אמצNLSמכסה 5867770280

ISUZU1872.71(לא מסופק)חישוק 5867771020

16X7.5ISUZU3777.24(NLS)חישוק 5867771290

ISUZU3157.04(עץ)מדבקה לוח שעונים 5867771740

ISUZU31202.2חצי מנוע בנזין טרופר5873100791

ISUZU32061.46 דיזל2.5חצי מנוע 5873102601

ISUZU40642.6 בנזין2.3חצי מנוע 5873102740

.9668סט מזרקים                                                                                     5873105650 ISUZU16665

3.5ISUZU28758.51חצי מנוע בנזין 5873105801

ISUZU36396.87חצי מנוע5873105998

YLNO)ISUZU17988םיקרזמ (EUROPEסט 5873106010

3.0ISUZU39000חצי מנוע דיזל 5873106096

NLS FOC (EUROPE)ISUZU46289.19מנוע 5873106104

ISUZU7000(EUROPE)חצי מנוע5873106106

ISUZU34761.3חצי מנוע5873106116

3.1ISUZU59080.21חצי מנוע 5873106351

ISUZU59312.39חצי מנוע5873107051

2ISUZU15351.8 מזרקים יורו NLS` סט5873107080

.9668סט מזרקים                                                                                     5873107090 ISUZU15351.8

ISUZU245.39טבעות בוכנה` מע5873107570

ISUZU1893.72בית תרמוסטט5873109170

ISUZU17000(3.0)חצי מנוע5873110371

707                                                                                   (2.5)חצי מנוע5873110380 ISUZU14000

ISUZU298.75צילינדרים עם מפתח תא כפפות5874103100

ISUZU293.07צילנדר דלת5874105680

ISUZU199.35צילינדר עם מפתח תא כפפות5874105830

ISUZU247צילינדר מפתח תא כפפות5874105871

ISUZU255.45צילינדר לתא כפפות5874107251

ISUZU14.95כבל גז.ק5874109930

ISUZU198.99ממסר5874110200

ISUZU1335.75מיכל עבוי5874120940

0.3ISUZU120מסנן שמן 5876100170



1.3ISUZU120מסנן שמן 5876100210

ISUZU105.27מסנן אוויר5876100250

ISUZU89רצועה למזגן5876101030

5.2ISUZU73.04מסנן שמן 5876150000

ISUZU135מסנן שמן5876150050

0.3ISUZU130מסנן שמן 5876150110

ISUZU135מסנן סולר5876150120

ISUZU705.63(סט`(מגן רוח לחלוןקד5877000350

ISUZU595.32שטיחים` סט5877000510

ISUZU3466.92(סט ניקל)פתחי איורור5877000870

ISUZU517.47ערכת אטמים ראש מנוע דיזל5878111351

ISUZU1146.65ערכת אטמים ראש מנוע דיזל5878111371

ISUZU1163.29אטמים למנוע` ער5878120430

ISUZU2967.39סט אטמים מנוע5878122480

ISUZU2967.39סט אטמים מנוע5878122490

ISUZU2967.39סט אטמים מנוע5878122500

ISUZU870.62אטמים לראש צילינדר` ער5878122850

ISUZU1162.23סט אטמים ראש מנוע5878122922

ISUZU1574.03סט אטמים ראש מנוע5878125560

3.2ISUZU2217.75אטמים שפוץ מנוע ` ער5878127170

3.2ISUZU2137.98סט אטמים ראש מנוע 5878127180

ISUZU2638סט אטמים מנוע5878127200

ISUZU3388.96ערכת אטמים למנוע5878127331

ISUZU2514.65אטמים לאוברול מנוע דיז` ער5878127373

ISUZU2514.65אטמים לאוברול מנוע דיז` ער5878127384

ISUZU2524.95אטמים` סט5878127396

ISUZU2557.17סט אטמים מנוע5878127590

ISUZU3325.83אטמים לאוברול מנוע` ער5878128550

ISUZU1904.21ערכת אטמים למנוע5878128700

ISUZU1574.03סט אטמים מנוע5878129010

ISUZU1553.69 אטמים ראש מנועNLSסט 5878129030

ISUZU2760.83ערכת אטמי מנוע5878129160

ISUZU1224.04ערכת אטמים ראש מנוע דיזל5878129330

ISUZU1224.04ערכת אטמים לראש מנוע5878129354

ISUZU3053.76ערכת אטמים למנוע5878129910

ISUZU2993.8ערכת אטמים למנוע5878129920

ISUZU3143.57סט אטמים מנוע5878129931

ISUZU2817.62סט אטמים למנוע5878129942

ISUZU2763.73סט אטמים מנוע5878129950

ISUZU2902.15סט אטמים מנוע5878129961

ISUZU1656.71סט אטמים ראש מנוע5878129980

2.5ISUZU2834.52 (סט)שרוול לבוכנה 5878131731

2.5ISUZU2765.32 (סט)שרוול לבוכנה 5878131740

2.5ISUZU2834.52שרוול +סט בוכנה5878131751

3.1ISUZU1187.64קיט שרוולים למנוע 5878132140

3.1ISUZU1586.48קיט שרוולים למנוע 5878132151

3.1ISUZU2590.19בוכנה +;קיט שרוולים5878132161

2.5ISUZU2655.96סט אטמים למנוע 5878134670

2.5ISUZU2655.96סט אטמים למנוע 5878134680

2.5ISUZU1627.92סט אטמים למנוע 5878135200

ISUZU3115.84סט אטמים מנוע5878136795

ISUZU1066.28סט אטמים מנוע5878136814

ISUZU1877סט אטמים ראש מנוע5878136943



ISUZU1084.08ערכת אטמים ראש מנוע דיזל5878136954

2.5ISUZU1630.82סט אטמים למנוע 5878136975

ISUZU2760.83סט אטמים מנוע5878137461

ISUZU2760.83ערכת אטמי מנוע5878137474

ISUZU2760.83ערכת אטמי מנוע5878137481

ISUZU1533.18סט אטמים למנוע5878137553

3.5ISUZU1753.32סט אטמים למנוע בנזין 5878137563

ISUZU1901.18סט אטמים לראש5878137571

ISUZU1553.69סט אטמים ראש מנוע5878139030

ISUZU1429סט שרוולים למנוע5878140902

ISUZU1294.47בוכנה+סט שרוול 5878140912

ISUZU1610.7סט שרוולים למנוע5878140922

ISUZU888.8בוכנה+סט שרוול 5878140932

ISUZU2653.32שרוול+סט בוכנות 5878141330

26                                                                                    1.45סט אטמים 5878141382 ISUZU3337.45

16                                                                               1.35סט אטמים לראש 5878141390 ISUZU2080.13

1.40ISUZU1926.4סט אטמים לראש 5878141400

N.L.SISUZU1926.4אטמים ` סט5878141410

ISUZU1076.74סט אטמים לראש5878141453

ISUZU873.98סט אטמים לראש5878141454

ISUZU3266.93סט אטמים5878141652

ISUZU1604.18סט אטמים5878141663

ISUZU1624.94סט אטמים5878141673

ISUZU1009.5(3.0)סט אטמים לראש 5878141681

ISUZU1180.11(3.0)סט אטמים לראש 5878141691

ISUZU1464.04סט אטמים לראש5878141701

ISUZU4213.5סט אטמים למנוע5878143231

ISUZU2104.64 אטמים למנועNLSסט 5878143980

ISUZU1482.69סט אטמים למנוע5878144000

ISUZU1150.65(1.05)סט אטמים לראש5878150540

ISUZU2111.03סט אטמים למנוע5878151220

ISUZU2111.03סט אטמים למנוע5878151872

ISUZU1238.3סט אטמים למנוע5878151880

ISUZU1412.8סט אטמים למנוע5878151892

ISUZU1051.77סט אטמים מנוע5878152590

3.1ISUZU1250.67סט שרוולים למנוע 5878152730

ISUZU2002.92(1.35)סט אטמים 5878152940

ISUZU2000.94(1.4)סט אטמים 5878152950

1.45ISUZU1793.88סט אטמים 5878152960

ISUZU4590.13סט אטמים למנוע5878153821

ISUZU2160.18(1.10)סט אטמים למנוע5878153832

ISUZU3112.93(חריצים(2סט אטמים לראש5878153862

ISUZU2303סט אטמים מושלם5878154791

ISUZU3365.16סט אטמים למנוע5878155211

.3596סט אטמים למנוע                                                                                5878156431 ISUZU2182.62

3560.75סט אטמים למנוע                                                                              5878156441 ISUZU2167.46

ISUZU1556.41(חריץ(1סט אטמים לראש5878156461

ISUZU1556.41(חריצים(2סט אטמים לראש5878156471

ISUZU2793.23(חריצים(3סט אטמים לראש5878156481

ISUZU4122.86(חריצים(3סט אטמים למנוע5878158550

ISUZU2780.9) חריצים3(סט אטמים לראש5878158580

ISUZU2806.79גומיות שסתו+סט אטמים למנוע5878159270

ISUZU2041.41) חריצים2(סט אטמים לראש 5878159310



ISUZU4615.91סט  אטמים למנוע5878161240

ISUZU4799.36עם גומיות שס)51.1(סט אטמים5878161250

ISUZU2344.56אטמים למנוע` סט5878161251

ISUZU3169.38עם גומיות שס)51.1(סט אטמים5878161252

ISUZU1479.63)51.1(סט אטמים לראש5878161280

ISUZU2641.15ללא גומיות ש(51.1(סט אטמים5878161690

ISUZU1927.16)חריצים3(סט אטמים לראש5878161720

ISUZU2729.85עם גומיות שס)51.1(סט אטמים5878163260

ISUZU2641.15ללא גומיות שסתומ(51.1(סט אטמים5878164610

ISUZU1918.74)חריצים3(סט אטמים לראש5878164730

1ISUZU2975סט אטמים למנוע חריץ 5878173490

ISUZU54.54תיקון צילינדר מזווג` ער5878308132

ISUZU39.07ערכת תיקון צילינדר מצמד5878310810

ISUZU262.05פס הדבקה זהב5878312221

ISUZU519.57(זהב)פס קישוט 5878312231

ISUZU433.92`מדבקה אח5878312241

ISUZU519.57`מדבקה אח5878312251

ISUZU360.03ל ידנ"אטמים לאוברול תה` ער5878313031

ISUZU582.44`מדבקה אח5878313370

ISUZU873.78פס הדבקה דקורטיבי5878313940

ISUZU126.51ה"ערכת אטמים ת5878314552

ISUZU164.1ה"ערכת אטמים ת5878314561

ISUZU412.33אטמים תיבת הילוכים` ער5878314571

ISUZU611.49ימין(כסף)סט פסי קישוט 5878314970

ISUZU582.44שמאל(כסף)סט פסי קישוט 5878314980

ISUZU611.49פס קשוט5878315210

ISUZU437.16`בלם אח` גומיות מש` ער5878315430

ISUZU243.01ל"ערכת אטמים לאוברול תה5878316280

ISUZU362.67ל"ערכת אטמים לאוברול תה5878316290

ISUZU476.25פס הדבקה5878316550

ISUZU476.25מדבקה צד שמאל5878316560

ISUZU277.14מדבקה צד ימין5878316570

ISUZU476.25מדבקה צד שמאל5878316580

ISUZU48.44מצמד ראשית` קיט שיפוץ מש5878316590

ISUZU576.36(RS)סט פסי קישוט ימין5878316620

ISUZU576.36(RS)סט פסי קישוט שמאל5878316630

ISUZU312.18(זהב)פס קישוט ימין5878317070

ISUZU335.19שמאל (זהב)פס קישוט 5878317080

ISUZU63.66מצמד משנית` למש` ער5878317620

ISUZU1257.59פס קישוט צד שמאל5878318070

ISUZU1257.59פס קישוט צד ימין5878318080

ISUZU2016.47מדבקה לצד ימין5878319110

ISUZU2016.47מדבקה לצד שמאל5878319120

ISUZU476.25פס הדבקה5878320030

ISUZU339.36פס הדבקה צד ימין5878320040

ISUZU555.76פס קישוט שמאל5878320050

2X4ISUZU146.25` בלם אח` בוכנה למש5878320260

4X4ISUZU93.16סט אטמים לגיר רגיל 5878320271

ISUZU68.22מצמד` קיט שיפוץ למש5878320480

ISUZU68.68משנית` קיט שיפוץ מש5878320670

4X4ISUZU161.33` בלם אח` בוכנה למש5878320680

ISUZU282.42`(4X4)נעלי בילום אח5878320900

ISUZU572.51`(4X2)נעלי בילום אח5878320910



ISUZU171.03(4X4) 2.5סט אטמים לגיר 5878321240

ISUZU265.73(4X2) 2.5סט אטמים לגיר 5878321250

ISUZU58.08(4X2)5.קיט שיפוץ גיר רגיל 5878321992

ISUZU48.84(4X4)5.קיט שיפוץ גיר רגיל 5878322001

4X2 3.0ISUZU115.74קיט אטמים גיר רגיל 5878322012

ISUZU127.29(4X4)3.0אטמים גיר רגיל` סט5878322022

ISUZU220גבוהה) סט(` נעלי בלם אח5878322550

ISUZU630)סט)`נעלי בלם אח5878322650

5884000270BEARING NEEDLE REMOVERISUZU2216.16

5884000750GAUGE PRESSURE URBOCHARGERISUZU3674.67

ISUZU1390.62כלי עבודה5884000860

5884001260INDICATOR DAILISUZU6207.64

ISUZU596.88כלי עבודה5884001410

5884001450TIMING STATICISUZU2955.33

ISUZU374.8כלי עבודה5884001610

5884002010WRANGE FILTER OILISUZU898.62

ISUZU927.18כלי עבודה5884002590

5884002660GAUGE ANGLEISUZU3239.99

5884002770TESTER CAP RADIATORISUZU2998.11

5884003850KIT ADAPTERISUZU2039.1

5884020000BEARING NEEDLE REMOVERISUZU1415.55

5884020080GAUGE COMPRESSION ADAPTORISUZU3452.76

ISUZU1249.92כלי עבודה5884020270

5884020340ADAPTERISUZU124.91

ISUZU351.32כלי עבודה5884020380

ISUZU347.19כלי עבודה5884020400

5884020610INSTALLER OILSEALISUZU812.67

ISUZU1050כלי עבודה5884021170

5884021261GAUGEISUZU728.61

5884021370INSTALLERISUZU1274.23

5884021970SEPARATORISUZU3906.68

5884022210CUTTER SEAL PAN OILISUZU1579.17

5884022860INSTALLE SEAL REAR NKSHAFTISUZU1044.96

5884022950REMOVER BEARING SHAFT AXLEISUZU2904.54

ISUZU709.83כלי עבודה5884023040

5884023591INSTALLER RING OIL REAR                                                                           1ISUZU1609.84

5884023610INSTALLER SEAL OIL FRONTISUZU1917.18

5884023620REMOVER SEAL OIL FRONTISUZU2812.83

5884024680DEPLOYMENT SRSISUZU3787.83

ISUZU739.05כלי עבודה5884025700

5884025720PLATE GAUGEISUZU4489.98

5884025730PILOTISUZU365.52

5884025740INSTALLERISUZU1472.34

5884025750OUTER PILOTISUZU576.06

5884025760ADAPTERISUZU601.29

5884025770DISCISUZU542.52

5884025860TOOL UNLOADINGISUZU1249.92

5884025870REMOVERISUZU10662.06

ISUZU3565.11כלי עבודה5884025900

ISUZU921.27כלי עבודה5884025910

ISUZU2079.87כלי עבודה5884025920

5884027890INSTALLER ROTOR SENSOR ADSISUZU3245.08

ISUZU2839.34כלי עבודה5884090160



ISUZU154.68כלי עבודה5884090180

2004ISUZU1592.67קטלוג רודיאו 5887107546

ISUZU1911.06(1999-2002)קטלוג איפון5887108023

NPR/NQRISUZU1970.67 94-97קטלוג 5887108153

NPR/NQRISUZU8714.36 2007קטלוג 5887109492

2006ISUZU2365.32קטלוג 5887109642

D-MAXISUZU2163.03 2007קטלוג 5887109643

2008ISUZU2523.72) 3.0מקס -די)קטלוג5887109644

D-MAXISUZU4671.64 2009קטלוג 5887109645

ISUZU4921.26קטלוג5887109646

ISUZU2524.35קטלוג5887109663

D-MAX 2.5ISUZU2268.21 2007קטלוג 5887109664

2008ISUZU2480.7 2.5מקס - קטלוג די5887109665

D-MAXISUZU8714.36 2009קטלוג 5887109666

ISUZU8714.36קטלוג5887109667

4JJ1ISUZU1587.5קטלוג למנוע 5887111060

ISUZU6777.92קטלוג5887111066

2102ISUZU8714.36קטלוג די מקס 5887113740

2102ISUZU4445.01קטלוג די מקס 5887114110

ISUZU715.83גומית מגן אגן שמן דיזל5899308710

ISUZU34.34גומיה למכסה מנוע8004724501

ISUZU216.42`)אוטו)מיסב הילוך נוסף8009306600

ISUZU2760.3מודול+(3)סליל הצתה 8011039620

ISUZU8180.06)מבצע קיץ(מדחס למזגן 8011365921

ISUZU19.28ה"מחזיר שמן מסנן ת8012594750

ISUZU8.98(`אוטו)אטם לבורג אגן שמן8016382570

ISUZU5.31אטם חיישן גל ארכובה8019898660

3.5ISUZU323.03סולנויד ואקום בנזין 8019972010

EGRISUZU605.19שסתום בקרה ל8019972540

ISUZU2658.88(בנזין)מצמד מגנטי למדחס8027249730

ISUZU5.05דיסקית הנעה קדמי8034311980

ISUZU45.7ה"תושבת ת8052580210

ISUZU26.26`)אוטו)תושבת הילוך שני8052580380

ISUZU14.52ה"תושבת ת8052580390

ISUZU12.68ה"טבעות סגירה ת8052580930

ISUZU1904.57מיסב חד כיווני8052581370

ISUZU90.6`שסתום לגיר אוטו8052588060

ISUZU31.2`דיסקית לגיר אוטו8052589550

ISUZU94.3ה"פלטה ת8052589560

ISUZU2.85סיכה בלם חניה8052596540

ISUZU907.46(בנזין)שסתום למזגן8065527430

ISUZU970.94שסתום למזגן8065606060

ISUZU33.64ה"אטם מעביר כח ת8086447090

ISUZU16.2אום גלגל הנעה8089377370

ISUZU1.58ה"קפיץ ת8089587190

ISUZU2577.97מחשב כרית אויר8093526692

ISUZU2466.72מחשב כרית אויר8093526792

ISUZU1669.29מחשב כרית אויר8093526992

ISUZU1550.04(נהג בלבד)מחשב לכרית אויר8093527092

ISUZU1605.05מחשב כרית אויר8093739092

ISUZU5861.58(בנזין)מחשב מנוע 8093766190

ISUZU11268.51מחשב מנוע8093810293

ISUZU12477.72(ללא אימוביליזר)מחשב מנוע 8093810593



ISUZU13094.69(אוטומטי (3.0מחשב מנוע 8093834592

ISUZU11732.85(אוטומטי (3.0מחשב מנוע 8093834791

ISUZU13071.78(גיר רגיל)מחשב מנוע 8093835891

3.0ISUZU13928.64מחשב מנוע 8093835991

ISUZU1976.85מחשב8093836790

ISUZU1797.23מחשב יונים8093836890

ISUZU369.75(בנזין)חיישן נקישות8104560850

3.5ISUZU270.75חיישן גל זיזים  בנזין 8104565410

ISUZU271.38חיישן גל ארכובה8104565550

ISUZU390.47חיישן גל זיזים8104566600

ISUZU31.7תפס סולנויד בנזין8104753560

ISUZU3381.57מודול בקרת הצתה8104894220

ISUZU9.96אטם לבורג אגן שמן8110235820

3.0ISUZU337.68 דיזל MATחיישן 8121468300

ISUZU256.5חיישן אויר בסעפת יניקה בנז8121602440

ISUZU14693.76מחשב מנוע8122058892

ISUZU12410.58מחשב מנוע8122059091

ISUZU5734.72מחשב מנוע8122120790

3,0ISUZU4000מחשב מנוע 8122206191

MAP-ISUZU595.9חישן ל 8125692400

ISUZU675.21חיישן זרימת אויר דיזל אויר8125692410

ISUZU484.97מוט אנטנה8152644690

ISUZU120.39צמה למדחס בנזין8153031250

ISUZU292.9חיישן חום מים8153263860

ISUZU84.1מחזיק מראה פנימית8159546490

ISUZU25750.57מודול בקרת מנוע8161951790

ISUZU13851.27מחשב תפקוד מנוע8161970690

ISUZU6465.97מחשב דרך8162025490

ISUZU3491.12מחשב כרית אויר8162050590

3.5ISUZU685.35חיישן זרימת אויר בנזין 8162124600

ISUZU13285.37`ה אט"יחדית בקרה ת8162520190

ISUZU9514.45(בנזין)מחשב מנוע 8162549591

ISUZU3762.81מחשב מנוע8162549990

E.G.RISUZU411.1חיישן גז 8162586590

ISUZU59.43אטם שסתום בקרת אוויר8170820490

ISUZU1179.14תיבת דלק8170901190

ISUZU964.39מיכל עודפים לדלק8170901200

ISUZU4794.47שסתום מכלל בקרת מנוע בנזין8170910961

ISUZU1604.14הזרקה` ווסת לחץ מע8170914100

3.5ISUZU1360 בנזין E.G.Rשסתום 8170961783

3.5ISUZU192.56מפריד אויר בנזין 8170962100

3.5ISUZU1952.81מיכל עיבוי דלק 8170971180

3.5ISUZU2171.52בית מצערת בנזין 8170980251

ISUZU1470.49טרופר- מזרק דלק מכלל 8171053880

3.5ISUZU474.78 בנזין T.P.Sחיישן 8171066800

ISUZU285.01אטמים פס דלק` מע8171122710

ISUZU314.07מקשר הזנת דלק8171125560

TBIISUZU625.1שסתום 8171126480

ISUZU1399.7מסילת מזרקי דלק8171126530

ISUZU264.41אטם מזרק8171129810

ISUZU1539.69מסילה מזרקי דלק8171132660

ISUZU1497.69מסילה מזרק דלק8171133020

ISUZU104.61סט תיקון לוסת לחץ8171133930



3.5ISUZU1482.9מסילת הזרק בנזין 8171133970

3.5ISUZU1252.83מזרק בנזין 8171133990

ISUZU240.63`)יח3.5(12אטם למזרק בנזין 8171134000

ISUZU49.05(סט)תפס למזרק 8171134010

3.5ISUZU1147.61שסתום לחץ בנזין 8171147280

ISUZU538.51מזרק דלק מושלם8171226840

ISUZU650כויל הצתה8190052490

ISUZU650כויל הצתה8190052501

ISUZU236.7מכסה מיכל דלק8226600030

ISUZU15234.48`ה אוט"ממיר מומנט ת8242001450

3.5ISUZU18441.45ממיר כח בנזין 8242112290

ISUZU619.38דלק` אטם למש8250286820

3                                                                             3.2חישן חום מי קירור 8250369790 ISUZU383.54

ISUZU571.87חיישן חום מערכת יניקה8250373340

ISUZU1301.49בנזין(M.A.F)מד זרימת אויר8251668461

ISUZU16960.35ממיר קטליטי8251706250

ISUZU443.05חיישן גל ארכובה8253399140

ISUZU681.36חיישןלחץ ואקום8281397760

ISUZU4.8גומיה לצינורית מזגן בנזין8524546450

ISUZU694.96(בנזין)צינור מזגן למייבש8524778840

ISUZU4.8גומיה לצינורית מזגן בנזין8524789020

ISUZU7.82(בנזין)גומיה לצינור מזגן8524789190

ISUZU672.51שסתום למייבש בנזין8524814080

ISUZU770.69מייבש למזגן בנזין8524814530

ISUZU342.59קיט גומיות למעבה בנזין8524814580

ISUZU2176.2מעבה למזגן בנזין8524814600

ISUZU1367.7צינור למזגן למעבה בנזין8524815451

ISUZU29.58תפס מוט מכסה מנוע8888917890

ISUZU19.2ה.תותב לציר ת8890483040

889722893Rגרט תיבת הילוכיםISUZU6275.59

ISUZU8.72`)אוטו)תפס למתג הילוכים8904149150

ISUZU456.15(שלט)מנעול8905089612

ISUZU4411.99ריצפה לארגז8932908303

ISUZU1371.36פנימי שמאל` כנף אח8932908533

ISUZU1314פנימי ימין` כנף אח8932908543

ISUZU5460.9(דבל)גג מושלם 8932908591

ISUZU748.44עמוד פנימי אמצעי שמאל8932910493

ISUZU761.3עמוד פנימי אמצעי ימין8932910503

4X4ISUZU84.7פס קישוט לגג שמאל 8932910573

ISUZU120.52תושבת למטען שמאל8932910763

ISUZU121.73תושבת למטען ימין8932910773

ISUZU275.5ימין` ידית לדלת אח8932911021

ISUZU144.73ימין` תושבת לכנף אח8932931382

ISUZU128.13שמאל` תושבת לכנף אח8932931392

ISUZU345.99שמאל` מנעול לדלת אח8932953060

ISUZU207.21ימין` מנעול לדלת אח8932953070

ISUZU275.5שמאל` ידית לדלת אח8932953141

ISUZU237.83מכסה מיכל דלק8932972692

ISUZU65.72פח לעמוד אמצעי8932975321

ISUZU346.82פח עליון שמאל לגג8932976552

ISUZU346.82פח עליון ימין לגג8932976562

ISUZU474.15שמאל` מנעול לדלת אח8932983720

ISUZU572.67ימין` מנעול לדלת אח8932983730



ISUZU74.48שמאל` מסילה לחלון אח8932984120

ISUZU96.99ימין` מסילה לחלון אח8932984130

ISUZU360.56פחית לתא מטען שמאל8933325823

ISUZU360.56פחית לתא מטען ימין8933325843

ISUZU219.08פחית לתא מטען שמאל8933325933

ISUZU166.18פחית לתא מטען ימין8933325943

ISUZU568.86שמאל` כיסוי עמוד אח8933335015

ISUZU680.63ימין` כיסוי עמוד אח8933335025

ISUZU472.08`שילדה למושב קד8933336312

4X4(ISUZU605.67ק.ד)פח סף שמאל8933336363

ISUZU596.85(4X4)ק.פח סף ימין ד8933336373

ISUZU25988.3(מושלמת.(ק.ריצפה לארגז ד8933337296

ISUZU68.15וו סגירה לדלתית דלק8933582611

ISUZU43.38.ציר לדלתית מיכל דלק8933582633

ISUZU65.24שמאל` תושבת למשענת אח8933582842

ISUZU65.24ימין` תושבת למשענת אח8933582852

ISUZU408.1תושבת לדלתית מיכל דלק8933673283

4X4ISUZU212.11פס קישוט לגג ימין 8933679293

ISUZU245.4זמזם אור ראשי8941001240

ISUZU113.9מיסב למצמד8941012430

ISUZU35.04בורג מוט פיתול8941017070

ISUZU27.69מפצל צינור ואקום דיזל8941021320

ISUZU264.67נדנד לפסנתר8941024130

ISUZU175.45שסתום נדנד מנוע8941024160

ISUZU37.24תותב8941036750

ISUZU13.08 חורים למזרק2טבעת נחושת 8941049930

EGRISUZU7.47וזון שסתום `ג8941051621

ISUZU335.9מיכל שמן8941052828

ISUZU420.09גלגלת8941060012

ISUZU20.85גומיה בולמת מעבה מזגן8941063830

ISUZU7.68אטם8941068301

ISUZU3.81פקק לשילדה8941076550

ISUZU12.68קליפס לצינור בלם8941077430

ISUZU49.44בורג פולי גל ארכובה8941084790

ISUZU90.34מרווח גומיה קדמית8941096461

ISUZU109.36פחית בטחון לגל זיזים8941104801

ISUZU7.77מכסה קונסולה` נועל אח8941109611

ISUZU3.7גומיה תחתונה דלת אחורית8941112071

ISUZU9.25פין8941114680

ISUZU8.54וזון למניפול פליטה`ג8941116191

ISUZU466.2וסת ואקום8941117750

ISUZU27.96עדשה לפנס8941127230

ISUZU113.85ממסר חשמלי8941129110

ISUZU105.27(1238976)ממסר חשמלי8941129120

ISUZU12.33קפיץ ידית הילוכים8941131921

ISUZU4.18חדש-אטם לצינור גמיש מזגן8941133300

ISUZU3.17אטם צנרת מזגן8941133310

ISUZU12.15תפס צינור בלם8941134700

ISUZU56.46תפס לדלת אחורית8941159590

ISUZU40.54עדשה לפנס8941170300

ISUZU292.86מניפה למאוורר מנוע8941178660

ISUZU22.19תפס לכיסוי פנימי8941178733

ISUZU1234.34`גלגל שיניים דפרנציאל אח8941180940



ISUZU431.67שינן להינע אחורי8941180950

ISUZU374.29ציר לפיניון8941180960

ISUZU289.77גוש שיניים דיפרנציאל8941180970

ISUZU24.36סיכה בית דיפרנציאל8941180980

ISUZU26.67דיסקית דיפרנציאל8941180990

ISUZU50.16שרוול בית דיפרנציאל אחורי8941181010

ISUZU227.22דיסקית בית דיפרנציאל אחורי8941181020

ISUZU239.31דיסקית החלקה בית דיפרנציאל8941181040

ISUZU120.9א` דיסקית החלקה בית דיפרנצ8941181050

ISUZU131.25פלטה החלקה בית דיפרנציאל8941181060

ISUZU1315.44שסתום8941224780

ISUZU33.81מרווח8941227370

ISUZU7.66גומית חור יבוש8941229710

ISUZU9.51`תפס מוט מקשר דלת שמ8941230041

ISUZU9.51`תפס מוט מקשר דלת ימ8941230051

ISUZU73.27מיסב לאלטרטור8941230500

ISUZU13.21בלם כח` תפס מש8941231190

ISUZU15.32פקק שמן מנוע דיזל8941231831

ISUZU17.75אטם מכסה שמן מנוע8941236231

ISUZU5.58אום בולם זעזועים8941245560

ISUZU7.62 ווט5 וולט 12נורה 8941245950

ISUZU418.93פלטה בלם אחורי8941248602

ISUZU547.83פלטה בלם אחורי8941248612

ISUZU19.41זרוע8941248651

ISUZU52.3זרוע8941248661

ISUZU82.41זרוע בלם חניה8941248672

ISUZU82.41זרוע בלם חניה8941248682

ISUZU41.47מכסה למשאבת בלם מרכזית8941248720

ISUZU185.1בלם מרכזית` סרעפת מש8941248730

ISUZU14.24אטם למסנן שמן8941251130

ISUZU55.55מסנן דלק8941257840

ISUZU23.24תפס כבל בלם חניה8941266391

ISUZU23.24תפס כבל בלם חניה8941266401

ISUZU16.18בורג תושבת אלטרנטור8941268660

ISUZU35.46קפיץ לנעלי בלם8941270660

ISUZU92.22מתאם סנדלי בלום8941270771

ISUZU75.33מתאם סנדלי בלום8941270781

ISUZU16.44תותב צריה קדמית8941279252

ISUZU13.74גומיה צנור מיכל דלק8941283192

ISUZU13.51בורג8941287910

ISUZU164.3תושבת מחזיק מזרק דלק8941289631

ISUZU547.04ציר נדנדים גל זיזים8941292270

ISUZU64.19הגה כח` ערכת אטמים מש8941297130

ISUZU4.26דיסקית זרוע חימום8941299500

ISUZU131.02כניסת תושבת שסתום8941305580

ISUZU16.47בורג מסנן דלק8941326740

ISUZU13.47מרכזי` אטם גומי מש8941328330

ISUZU127.05מסנן אויר8941329471

ISUZU1105.97ערכת מיסבים לגל ארכובה8941330281

ISUZU1160.91ערכת מיסבים לגל ארכובה8941330291

ISUZU252.52שסתום יניקה8941332751

ISUZU25.62סמן לתזמון8941335000

ISUZU598.98פולי תזמון גל ארכובה8941335014



ISUZU290.42מחזיר שמן8941335162

ISUZU34.07מוט מותח מצבר8941336370

ISUZU129.17בלם מרכזי` גומיה מש8941337160

ISUZU11.94תושבת קפיץ שסתום מנוע8941337312

ISUZU60(JKC6F19)2.5מצת חימום8941337599

ISUZU169.84הזרקה` למש` תמך אח8941337622

ISUZU9.77טבעת סגר8941339690

ISUZU28.67דיסקית לגלגל תנופה8941339701

ISUZU6.09קפיץ נעלי בלם8941341060

ISUZU11.85עדשה לפנס8941358782

ISUZU14.61מצמד` מוט דחיף מש8941362520

ISUZU56.53שרוול בית רפידות בלם8941366440

ISUZU367.95גלגליה8941367831

ISUZU4694.36גל זיזים8941367841

ISUZU2094.39סעפת פליטה8941367902

ISUZU52.28כבל סליל הצתה8941367940

ISUZU3646.77עוגן8941368980

ISUZU41.26מתג בלם חניה8941388860

ISUZU4.35אטם8941399610

0ISUZU15.15בוקסה למרווח תיזמון דיזל 8941404271

0ISUZU13.88.בוקסה למכסה תיזמון דיזל 8941404281

ISUZU26.61`מגנט באגן שמן גיר אוטומ8941407380

ISUZU7.98פקק דופן דלת אחורי8941414840

ISUZU96.17מחזיק מוט פיתול קדמי8941432090

ISUZU9.18תותב מוט פיתול קדמי8941432100

ISUZU5.87אום זרוע מגב שמשה8941442200

ISUZU3.96אטם8941445880

ISUZU2.16תפס8941455150

ISUZU813.3שסתום8941459560

ISUZU33.72אטם8941462490

ISUZU32.75אטם8941462560

ISUZU53.89מבודד8941462580

ISUZU234.82זרנוק8941462671

ISUZU446.93מחזיק משאבת אויר8941464910

ISUZU8.18אום גריל רדיאטור8941464921

ISUZU6.66בורג מקשר גל הנעה8941465512

ISUZU9.2בורג מקשר גל הנעה8941465522

ISUZU173.64גלגליה8941466381

ISUZU138.37ממסר חשמלי8941470950

ISUZU14.38דיסקית מחזיק מזרק דלק8941483922

ISUZU46.24בורג מתנע8941486161

ISUZU66.39מיסב גלילי גיר ראשון8941489350

ISUZU1198.95מיישר זרם מחולל זרם8941491710

ISUZU6.72מים לבלוק מנוע` בורג מש8941500451

3.0ISUZU10.85ון סעפת פליטה דיזל `גוז8941503520

ISUZU24.3ערכת אטמים משאבת הזרקה8941514020

4ISUZU449.58-  ו 3טבעת הילוך 8941515103

ISUZU570.29צינור נשם לכניסת דלק8941520030

ISUZU13.13בורג מווסת נדנד לפסנתר8941522831

ISUZU89.89שסתום נדנד מנוע8941523440

ISUZU101.7תמך נדנדים8941523451

ISUZU45.96זרנוק8941523530

ISUZU12.15ל"כניסה תה8941525570



ISUZU23.31אטם8941527902

ISUZU14.79אטם8941527912

ISUZU20.81פחם למתנע8941529700

ISUZU14.4עדשה תא מטען8941533350

ISUZU35.37בורג לשמשה דלת מטען8941534500

ISUZU281.22ממסר למתנע8941538480

ISUZU555.23תומך גל ארכובה8941538643

ISUZU420.25טבעות בוכנה` מע8941539662

ISUZU344.71שסתום8941539690

ISUZU5.64תפס למנוע מגבים8941546541

ISUZU113.88ציר שמאל תחתון8941553142

ISUZU100ציר ימין תחתון8941553152

ISUZU36.45חוטי חשמל מסגרת מזגן8941555373

ISUZU350.78שסתום פריקה8941555451

ISUZU62.34אטם גומי מכסה מחולל זרם8941565890

ISUZU161.92משען וסת מחולל זרם8941565910

ISUZU93.54קבל לאלטרנטור8941565940

ISUZU81.09קצה מיישר זרם אלטרנטר8941565970

ISUZU19.92בורג מחולל זרם8941566030

ISUZU4.59אטם8941566080

ISUZU94.2מתג לחץ שמן8941566430

ISUZU7134.25 אמפר50 וולט 12אלטרנטור 8941566721

ISUZU82.92ה"מכסה ת8941567000

RGEISUZU7.56ון לשסתום `גוז8941569400

ISUZU10.38ה"בורג ת8941576662

ISUZU15.18מכסה במכסה ראש מנוע8941581080

4.8ISUZU10אטם  פקק שמן 8941583280

ISUZU234.82תושבת שלדה אמצעית8941586290

ISUZU43.06אלמנט מתקן הזרקה8941590960

ISUZU3.98גומיה כסוי פגוש אחורי8941591300

ISUZU13.16בורג כפול האצה למאייד8941592172

ISUZU47.18דלק` מוט דחיף למש8941592901

ISUZU62.34טבעת לכבל8941595070

ISUZU184.94מחזיק פולי מזגן8941605430

ISUZU91.58מכסה פולי מזגן8941605450

ISUZU222.94שינן8941610851

ISUZU39.09ה"מרווח ת8941610870

ISUZU2051.34שינן8941610982

ISUZU1018.8שינן8941611201

ISUZU365.84ה"מעביר כח ת8941611261

ISUZU1604.14שינן8941611371

ISUZU1593.84שינן8941611391

ISUZU1957.57סינקרון8941618600

ISUZU1295.67שינן8941619123

ISUZU57.33ה"מיסב מחטים לת8941619882

ISUZU68.43ה"מיסב מחטים לת8941619902

ISUZU33.42ה"מיסב מחטים לת8941619940

ISUZU71.32טבעת לגיר8941660030

ISUZU86.07דיסקית קפיץ עלים8941670080

ISUZU50.19מוט מותח רצועת תזמון8941673170

ISUZU3160.21סביבון מחולל זרם8941674040

ISUZU1870.66שדות למחולל זרם8941674060

ISUZU1857.46וסת זרם אלטרנטור8941674100



ISUZU552.59גלגליה8941674150

ISUZU102.01(80X40)מיסב ציר 8941676370

ISUZU23.23ניפל8941677502

ISUZU8.45אטם8941678840

ISUZU8.19אטם8941678850

ISUZU8.45אטם8941678860

ISUZU5.55הזרקה` אטם מש8941695270

ISUZU63.4קפיץ עלה` תותב אח8941712741

ISUZU43.92דיסקית לגל זיזים8941712890

ISUZU4.83סיכה הילוכים8941715410

ISUZU2429.33 בנזין2.3צינון ` מאוורר מע8941718130

ISUZU398.94עול ציר הינע8941718581

ISUZU15287.84מושלם` דיפרנצייל קד8941719660

ISUZU54.41משקולת למפלג8941721390

ISUZU258.6פלטה8941721420

ISUZU136.57מחבר8941721460

ISUZU152.15פלטה למפלג8941721490

ISUZU11.62אטם8941721500

ISUZU1205.19רוטור בלם8941723761

ISUZU121.83צנור יציאת חירום8941724201

ISUZU5591.39גלגל תנופה8941725291

ISUZU336.78`פחית לצלחת בילום קד8941732471

ISUZU147.54שסתום8941732760

ISUZU1111.52מכסה טבור קדמי8941733081

ISUZU361.36אוגן לציר קדמי8941733130

ISUZU39.39`מכסה לציר קד8941733142

4ISUZU4476.71 4צריה להגה ימין8941733405

4ISUZU4476.71 4ציריה  להגה שמאל8941733415

ISUZU383.8עליון` ציר משולש הגה קד8941733523

ISUZU114.21בורג למשולש תחתון8941733591

ISUZU319.35בולם גומי לפגוש8941733740

ISUZU319.35בולם גומי לפגוש8941733750

ISUZU417.61ה"מכסה ת8941736902

ISUZU71.97(62X30)ל"מיסב תה8941738630

ISUZU63.39קפיץ מזרק דלק8941741410

ISUZU161.39מרווח קפיץ מזרק דלק8941741830

ISUZU118.26אום8941741840

ISUZU15.15אום מחזיק מזרק דלק8941743440

ISUZU76.59רוטור למפלג8941744680

ISUZU60(M409Y)מצת חימום8941751581

ISUZU69.21פלטה ווסת אלטרנטור8941751641

ISUZU7.13תפס פגוש אחורי8941751781

ISUZU36.72מסנן משאבת שמן8941751840

ISUZU1279.32צינון` מאוורר מע8941753310

ISUZU4.36תותב דוושת מצמד8941754330

ISUZU5.47תותב לדוושת מצמד8941754340

ISUZU8.71(0.20)דיסקית למזרק 8941769630

ISUZU8.71(0.40)דיסקית למזרק 8941769650

ISUZU8.71(0.50)דיסקית למזרק 8941769660

ISUZU13.96בורג טבור קדמי8941769871

ISUZU26.34(38.8)אום8941778150

ISUZU23.34אטם למשאבת מים8941780811

ISUZU1599.03`ציר הינע אח8941781434



ISUZU29.6מחזיר שמן סרן אחורי8941782770

ISUZU42.42(43.8)אום8941782780

ISUZU1365.89גוף הצערה מאייד8941786300

ISUZU27.56בורג8941786360

ISUZU4.75תפס שטיח8941787050

ISUZU6.64מ" מ0.20מרווח לציר עובי   8941789290

ISUZU7.44מ" מ0.30מרווח לציר עובי 8941789300

ISUZU6.27מ" מ0.50מרווח לציר עובי 8941789310

ISUZU4.3מ" מ1.00מרווח לציר עובי 8941789320

ISUZU5.16דיסקית הנעה קדמי8941789331

ISUZU4.09`דיסקית הנעה קד8941789341

ISUZU3.25`דיסקית ציר הנעה קד8941789361

ISUZU171.25ציר דלת8941831762

ISUZU5.51ממסרה8941835230

ISUZU488.49צילינדר לגלגל רזרבי8941836941

ISUZU3.38דיסקית מחזיק חלון רוח8941845110

ISUZU337.31מסגרת לפנס אור מספר8941897510

ISUZU392.52פחית לעמוד אמצעי שמאל8941976030

ISUZU91.13פלסטיק אור מספר8941983393

ISUZU109.09תפס לשמשה דלת מטען8941986401

ISUZU12.15תפס צינור גמיש8941986870

ISUZU179.58`תפס לשמשה אח8941989641

ISUZU11.89שרוול לשסתום מנוע8942007140

ISUZU8.19אטם8942007490

ISUZU29.52בורג ראש מנוע8942007510

ISUZU13.87בורג מוסת נדנ לפסנתר8942007860

ISUZU6.81צנור שמן מגומי8942007891

ISUZU6.2סיכה מחזיק נעלי בלם8942010610

ISUZU9.54אום לחיבור צינור מפלט8942013081

ISUZU0.23כדורת8942013560

ISUZU13.08אטם8942024563

ISUZU27.21אטם8942035380

ISUZU12.2קליפס לסורג8942042810

ISUZU84.53מסנן שמן מיכל8942044411

ISUZU353.16שסתום8942049350

ISUZU332.56סנסור חום8942058660

ISUZU172.19מסנן אוויר8942060070

ISUZU8.72גומיה אטמת8942063920

ISUZU7.4תפס צנור שפריצר8942067300

2.3ISUZU50.72מוביל שסתום יניקה 8942067620

ISUZU51.77מוביל שסתום פליטה8942067630

ISUZU100.64תפס צינור פליטה מרכזי8942071800

ISUZU9.78מחבר זרנוק גומי8942086950

ISUZU14.79תפס8942087340

ISUZU2.28ה"פין מוט ת8942104070

ISUZU90.87צינורות לנשם8942119001

ISUZU461.72שסתום8942135540

ISUZU647.42מתרגם לחץ חוזר8942135720

ISUZU21.87בורג מותח רצועת תזמון8942149342

ISUZU66.74אטם מכסה שסתומים8942149850

ISUZU46.23פלטה מוביל רצועת תזמון8942151840

ISUZU756.24פולי מותח חגורת תזמוןבנזין8942151971

ISUZU8.72תפס מגן בוץ כנף פנימית8942152110



ISUZU5.51אום לוח רישוי8942153581

ISUZU110.68נחיר למאייד8942157470

ISUZU6.58פין הקבלה בלוק מנוע8942170020

ISUZU61.34(לא להזמין)מצת מנוע8942172320

8942177854*ISUZU94.83

ISUZU4.74תפס8942180270

ISUZU87.15ממסר8942184970

ISUZU201.54רצועה למזגן8942185750

3.0ISUZU59.84אטם גל זיזים דיזל 8942201071

ISUZU1577.73 בנזין2.3טלטל מנוע 8942203652

ISUZU52.99פין8942203670

ISUZU75.81שרוול לראש מנוע8942204231

ISUZU9.56תותב גומי8942205082

ISUZU258.07בית גיר תזמון8942205481

ISUZU5.08פין פלסטיק8942211500

ISUZU23.51צנור מים8942212751

ISUZU22.33מחזיר שמן תבת הילוכים8942215331

ISUZU213.96שסתום חימום8942220450

ISUZU3.96גומית מגןן לבורג8942223140

ISUZU16.76כרית גומי דוושת בלם8942225241

ISUZU422.63`תושבת מיסב גלגל אח8942230794

ISUZU1798.03תפס גלגל רזרבי8942231166

ISUZU8.18דיסקית גומיה בולמת8942231760

ISUZU164.83גלגליה8942238130

ISUZU88.41מיסב לאלטרנטור8942239790

ISUZU85.58לוחיות משאבת ריק` מע8942239850

ISUZU70.42לולב8942239890

ISUZU16.52אטם למשאבת ריק אלטרנטור8942239940

ISUZU15.65אום8942242700

ISUZU892.01תיבת דלק8942248920

ISUZU4.23תפס כבל מכסה מנוע8942250980

4ISUZU439.44 2תוף בלום אחורי 8942268291

ISUZU35.13`נשם בית מיר אח8942268490

ISUZU7634.81`קרונה ופניון הינע אח8942268761

ISUZU580.59שינן8942268801

ISUZU30.38`נשם בית ציר הנעה קד8942269430

ISUZU229.44מיסב לגלגל גבוה8942270410

ISUZU229.44מיסב לגלגל8942270440

ISUZU16.32תפס מוט פיתול קדמי8942270491

ISUZU6.94דיסקית בולם זעזועים8942270531

ISUZU12.45דיסקית בולם זעזועים8942270542

ISUZU24.03גומיה לבולם8942271380

ISUZU900.73הזרקה` הזנת דלק מש` מש8942274770

ISUZU539.91הזרקה` מעביר כח מש8942274800

ISUZU87.85הזרקה` מש` סיכה תזמון אוט8942274860

ISUZU15.32הזרקה` קפיצים מש` ער8942275170

ISUZU25.07הזרקה` פין מש8942275250

ISUZU287.92הזרקה` מחזיק מש8942275820

ISUZU170.37הזרקה` פקק מש8942276380

ISUZU91.66גומיה לשלדה8942277783

ISUZU40.94בולם8942277801

ISUZU656.13שסתום8942278890

ISUZU237.22מיסב למתנע8942284370



ISUZU60.49עוצרת במתנע` ער8942284500

ISUZU303.48ערכת תיקון משאבת הזרקה8942285450

ISUZU863.49הזרקה` דיסק מעביר כח מש8942291570

ISUZU6.21(מ"מ(35פקק מים8942298530

ISUZU98.75ציר עליון נהג8942303924

ISUZU79.4ציר ימין עליון8942303934

ISUZU24.99עדשה לפנס8942308370

ISUZU1016.69שסתום8942309842

ISUZU965.97פולי תזמון גל ארכובה8942311651

ISUZU1059.48שמן` פולי תזמון מש8942311662

ISUZU1125.25תזמון` שנון מער8942311674

ISUZU11.38אום8942312361

ISUZU30.11דיסקית פולי גל זיזים8942320450

ISUZU925.3יחידת לחץ שמן מנוע8942321152

ISUZU244.51רלי8942322230

ISUZU119.18ממסר חשמלי8942322250

ISUZU237.99שינן8942322901

ISUZU12.45אום8942332321

ISUZU1034.65הקיני תפעסל םוקאוו לכימ8942334140

ISUZU34.16תותב קפיץ עלים אחורי8942343190

ISUZU159.25בולם8942348973

ISUZU14.79אטם8942350130

ISUZU103.54שסתום8942355671

ISUZU234.3שמן` שסתום לחץ מש8942358671

ISUZU13.05בורג8942374120

ISUZU60.49מאייד8942374890

ISUZU54.41רשתית סינון8942374920

ISUZU23.51מפצל צינור ואקום דיזל8942376900

ISUZU64.2דיאודה לאלטרנטור8942377270

ISUZU150.47יחידת חום8942378610

ISUZU38.41אום8942380941

ISUZU9.78דיסקית8942380950

ISUZU32.01דיסקית8942381013

ISUZU7.65מרווח משאבת בלם מרכזית8942382881

ISUZU42מוט מותח מצבר8942389910

ISUZU7.44הזרקה` שגם מש8942393700

ISUZU541.04שסתום משאבת הזרקה8942393720

ISUZU12.15אטם8942393730

ISUZU7.25צינור מקשר מתיז פנס8942394020

ISUZU15.15מוביל שסתום8942394230

3.0ISUZU7.92בטחון לשסתום דיזל 8942395010

ISUZU9.78טבעת בית הגה8942409280

ISUZU166.45מיסב ציר מערי היגוי8942409330

ISUZU166.15מכסה אבק בית הגה8942409370

ISUZU72.73מיסב ציר מערי היגוי8942409390

ISUZU10.83תפס צינור בלם8942414540

ISUZU5.36גומיה אוטמת מכסה מים8942416380

ISUZU35.74עדשה תא נהג8942419611

ISUZU27.56בורג מתנע8942420710

ISUZU11.09תפס מכסה פח אבנים8942421500

ISUZU133.96מיסב לסרן קדמי8942426830

ISUZU103.32מיסב לסרן קדמי8942429120

ISUZU103.32מיסב לסרן קדמי8942429130



ISUZU22.98הזרקה` כיסוי מש8942429670

ISUZU10.57קליפס ללוח שעונים8942431900

ISUZU79.51תושבת לסביבון מפלג8942433400

ISUZU37.24שדות למפלג8942433410

ISUZU12.63אום8942439271

ISUZU4.31`תומך טבור קד8942439281

ISUZU45.66כפתור לידית הילוכים8942443980

ISUZU23.34תותב דוושת מצמד8942444390

ISUZU35.22אטם8942463382

ISUZU65.51אטם8942465100

ISUZU16.59בורג ראש מנוע דיזל8942473551

ISUZU189.66יוניט מדיד חום8942474371

ISUZU18.18`בורג לנבה קד8942474952

ISUZU6.76בורג עמוד הגה8942476920

ISUZU223.2שסתום פליטה8942478751

ISUZU119.13מגופת סנסור8942479730

ISUZU3.12תפס זרוע חימום8942487940

ISUZU50.37מגנט תיבת העברה8942495242

ISUZU9.12גלגלת להילוך8942495761

ISUZU9.77תפס צינור בלמים8942496850

ISUZU33.28ל א"כרית גומי דוושת בלם תה8942498970

NLSISUZU305.88נשם 8942501720

ISUZU8.36סיכה בלם כח8942501820

ISUZU49.39דיסקית גלגל תנופה8942502741

ISUZU24.04טבעת לגיר8942503420

ISUZU31.7גומיה אוטמת בלוק מנוע8942505141

ISUZU21.6צינור דלק למיכל8942506151

ISUZU1826.29וסת זרם אלטרנטור8942509640

ISUZU222.67תומך גל זיזים8942512721

ISUZU17.43תפס צינור הגה8942524552

ISUZU21.13כדורית ידית הלוכים8942525760

ISUZU6.76בורג לתפס כבל גז8942526800

ISUZU1.6`אום לשמשה אח8942533330

ISUZU1474.71גומיה לגג נפתח8942563860

ISUZU6.02טבעת גומיה ראש מנוע8942569590

ISUZU10.75בורג למכסה  גיר אוטומט8942570820

ISUZU12.48דיסקית למזרק8942575930

ISUZU15.3פקק8942576940

ISUZU32.49קפיץ שסתום8942594830

ISUZU24.39מוט8942598570

ISUZU17.44קליפס8942692900

ISUZU2.43`בורג לשמשה אח8942794020

ISUZU22.45תותב דוושת דלק8942797013

ISUZU6.99`גומיה עוצר דלת אח8942797240

ISUZU2.64גומיה לדלת8942797380

ISUZU7.65`קליפס למגן קד8942798100

ISUZU10.05תפס כיסוי קורה פנימי8942798200

ISUZU7.47תפס לכבל גז8942799210

ISUZU13.1קליפס לגומיה לדלת8942799220

ISUZU2.76תפס לפנס ראשי8942799540

ISUZU30.41עדשה לפנס8942891671

ISUZU15.36פנס8942891680

ISUZU4.2תותב לשענת יד8942919270



ISUZU236.14מדבקה8942981001

ISUZU1728.56ה"הילוך ראשון ת8943101531

ISUZU1621.84שינן8943101541

ISUZU1554.49שינן8943101581

ISUZU228.75מכסה מיכל דלק8943101994

ISUZU17.43קליפס ממסרת מד סבובים8943102290

ISUZU68.94מגן אבק8943104930

ISUZU70מחזיק גומיה ציר הנעה קדמי8943105140

ISUZU37.24בית לשונית מנעול תא כפפות8943107541

ISUZU114.9מיכל משאבת הזרקת אויר8943108490

ISUZU22.47מגופה8943109170

ISUZU1163.58מצנן שמן8943112220

ISUZU1658.25מצמד מאוורר מצנן8943112570

ISUZU384.39צינון` מאוורר מע8943112581

ISUZU8.45בולם8943113270

ISUZU10.3תמך שמשה8943113280

ISUZU20.6תמך עדר שמשה8943113440

ISUZU136.04מחזיר אור אחורי צד ימין8943113471

ISUZU136.04מחזיר אור אחורי צד שמאל8943113481

ISUZU26.28נשם בית ציר הנעה קדמי8943113490

ISUZU12.94מיסב מצערת8943114460

ISUZU18.85בורג תא כח לעמם8943114520

ISUZU3469.53משאבת ואקום8943114690

ISUZU145.11מחבר8943114700

ISUZU1675.46שינן8943115641

ISUZU110.15מחזיר שמן8943117540

ISUZU16.64קפיץ למזלג מזווג8943118070

ISUZU79.29מחבר8943119810

ISUZU383.54ערכת תיקון משאבת שמן8943119831

ISUZU11.38אום זרוע מגב אחורי8943119990

ISUZU5867.42פנימי` פעמון ציריה קד-צלב8943126721

ISUZU4485.42פעמון ציריה פנימי ימין8943126760

ISUZU138.94`מחזיק גומיה ציר הנעה קד8943126820

ISUZU336.75ערכת גומיה אבק ציר קדמי8943130800

ISUZU680.96ערכת תיקון לציריה קדמית8943130811

ISUZU57.32מהדק גומי מגן הנעה קדמי8943130820

ISUZU57.32`מהדק גומי מגן הנעה קד8943130840

ISUZU44.64`מהדק גומי מגן הנעה קד8943130940

ISUZU5410.98`פעמון לציריה קד8943130961

ISUZU4926.54`ימ` צירית הנעה קד8943130991

ISUZU5131.25`צירי הנעה חיצונית שמ8943131001

ISUZU4649.98ציריה מכלל ימין ציר היגוי8943131011

ISUZU4331.43פעמון פנימי שמאל8943131022

ISUZU4680.36פעמון פנימי שמאל8943131030

ISUZU229.23גומיה מגן לצריה` ער8943131050

ISUZU385.68ערכת תיקון לציריה קדמית8943131061

ISUZU395.32פנס8943131112

ISUZU646.06הזרקה` ואקום למש8943132250

ISUZU13.47`תפס עמוד קד8943134580

ISUZU83.73אטם לתוף בילום לגיר8943135760

ISUZU60.46דיסקית בטחון8943135770

ISUZU20.2בורג תבת הגה8943137981

ISUZU10.77מחבר זרנוק גומי8943138050



ISUZU9.12גומיה לדוושת מצמד8943140190

ISUZU14.26תושבת לשמשה8943143170

ISUZU51.57מוט מקשר בלם חניה8943144300

ISUZU416.55מחזיק דוושת מצמד8943152003

ISUZU250.44תיבת נתיכים8943152040

ISUZU138.94מכסה בית ניתיכים8943152070

ISUZU123.36מכסה נתיכים8943152160

ISUZU49.05מקשר צנור שמן8943153361

ISUZU18.42שרוול ידית הילוכים8943160020

ISUZU11.85בוקסה לידית הילוכים8943160070

ISUZU42.79מוביל שסתום8943161570

ISUZU60.28אום נעילה בקרת הזרקה8943162620

ISUZU60.28אום נעילת בקרת הזרקה8943162630

ISUZU13.21תושבת קפיץ שסתום מנוע8943163540

ISUZU66.3גומי תחתון מצנן8943164130

4.8ISUZU50.75פקק ריקון שמו מנוע 8943168000

ISUZU50.19גומי זגגות חלון רוח8943168251

ISUZU44.6תותב8943169030

ISUZU30.11חובק צינור למצנן אויר8943169910

ISUZU344.71מגן אבק8943176270

ISUZU179.79זרוע למגב8943176670

ISUZU244.51מגב שמשות8943176680

ISUZU170.25מגב שמשות מכלל8943176710

ISUZU22.92זרוע למגב8943176750

ISUZU546.82מנגנון מושב נהג8943177751

ISUZU34.87זרוע8943181350

ISUZU35.92לולב8943183811

ISUZU14.4סיכה דוושת מצמד8943183830

ISUZU412.5מצוף למיכל דלק8943183960

ISUZU681.75מצוף למיכל דלק8943183980

ISUZU34.34כיסוי אבק לפיניון8943184091

ISUZU98.53מגן כניסת דלק8943184240

ISUZU38.4מחזיר שמן לסבבת8943185202

ISUZU390.93`מקשר מעביר כח הנעה קד8943185276

ISUZU70צינור בילום8943186991

ISUZU1158.13בולם זעזועים קדמי8943187010

ISUZU843.67צינור פליטה קדמי8943187704

ISUZU11.75תותב8943187771

ISUZU8.72`תפס כסוי דלת אח8943188031

ISUZU873.84מגבי שמשות` מנוע מע8943188061

ISUZU25.24מחזיר שמן8943189090

ISUZU17.17מחזיר שמן8943189100

ISUZU298.77גומית ידית הילוכים8943189121

ISUZU49.79מוט הפעלה למגב8943190120

ISUZU67.57מוט הפעלה למגב8943190130

ISUZU162.53ציר מגב שמשות8943190140

ISUZU170ציר מגב שמשות8943190150

ISUZU24.01גומיה זרוע למגבים8943190160

ISUZU1194.46טלטל למנוע8943190463

ISUZU8877.6`ציר גל הינע אח8943193264

ISUZU140.79מיסבים למוביל בוכנה` ער8943201780

ISUZU8.76ה"קפיץ ת8943201930

ISUZU2669.97(מדרגה)שחור` פגוש אח8943202581



ISUZU22.22בורג מעבר דלק למזרק8943203070

ISUZU10291.14`גל הינע אח8943204903

ISUZU101.7גוש בית דיפרנציאל8943204940

LSISUZU96.94סמל 8943207043

ISUZU389.37מוביל אוויר8943207282

4ISUZU308.52צינור דלק מזרק 8943207351

ISUZU60.75מכסה אבק מקשר העברת הילוכי8943208672

ISUZU404.93סעפת יניקה8943209211

ISUZU230.1מפתח8943209730

ISUZU23.97ון לטורבו`גוז8943210320

ISUZU7.66קליפס לריפוד8943210340

ISUZU9.25מגופה8943212360

ISUZU888.84מעבר למסנן אויר8943213962

ISUZU2.85בורג פגוש קדמי8943217671

ISUZU4.62בורג פלטה מצמד8943218401

ISUZU42.79טבעת תיבת הילוכים8943224110

ISUZU221.58מוביל אוויר8943224280

ISUZU21.8תפס מוט פיתול קדמי8943224720

ISUZU4718.4בית תיבת העברה8943225211

ISUZU1599.27(4X4)משולש עליון ימין 8943227534

ISUZU3284.36(4X4)משולש עליון שמאל 8943227544

ISUZU395.64מכסה מפלג8943229900

ISUZU16.11דלק` גומיה למש8943230680

ISUZU103.86אטם סעפת  פליטה8943231730

125משולש עליון ימין                                                                                8943235623 ISUZU2217.12

125משולש עליון שמאל                                                                                8943235633 ISUZU2246.88

ISUZU2497.21מד סיבובי מנוע8943236300

ISUZU2497.21מד סיבובי מנוע8943236310

ISUZU769.98מד דלק8943236320

ISUZU985.26יחידת בקרה נעילה דלתות8943236801

ISUZU7.54מקשר מנוע מגב שמשה8943237190

ISUZU18.49בקליט פנס אור מספר8943237240

ISUZU458.55תיבת נתיכים8943238890

ISUZU215.53אטם8943240530

ISUZU111.03אטם סעפת8943240540

ISUZU39.36תמך8943240900

ISUZU39.36תמך למצנן8943240910

ISUZU26.5בית מנורה8943241010

ISUZU171.96פנס איתות ימין מכלל לטנדר8943241060

ISUZU50פנס איתות שמאל מכלל לטנדר8943241070

ISUZU1.71אום8943241150

ISUZU14.55מחזיר שמן מוביל שסתום8943241581

ISUZU22.19אטם8943241910

ISUZU18.49אטם8943241920

ISUZU191.24צינור למסנן אויר8943241931

ISUZU46.02אטם8943241941

ISUZU33.6אטם8943241950

ISUZU6.98אטם8943241960

ISUZU22.19אטם בית טרמוסטט8943241981

ISUZU50.25אטם פילטר שמן8943241990

ISUZU2.67בורג8943245570

ISUZU111.47זרוע משענת בלם יד8943246320

ISUZU7.29דיסקית8943246710



ISUZU1741.23מנוע מפוח חימום8943248114

ISUZU208.67מניפה מפוח מרחב פנימי8943248120

ISUZU98.53דלתית לחימום8943248182

ISUZU3זרוע מצב מפוח מזגן8943248190

ISUZU7.32זרוע סוגרת מנוע מפוח8943248200

ISUZU105.87בית מצנן חימום עליון8943248283

ISUZU109.62מכסה מצנן חימום צד8943248293

ISUZU81.48דלת בית חימום8943248330

ISUZU68.15דלתית לחימום8943248340

ISUZU54.87דלתית נעילה חימום8943248350

ISUZU57.39דלתית לחימום8943248360

ISUZU5.34זרוע דלת תערובת מזגן8943248401

ISUZU4.75זרוע סוגר חימום8943248410

ISUZU2.88זרוע סוגר חימום8943248420

ISUZU5.28זרוע סגירה חימום8943248431

ISUZU5.55זרוע סגירה חימום8943248441

ISUZU18.78זרוע סגירה חימום8943248451

ISUZU10.83זרוע בית חימום8943248460

ISUZU9.77מוט זרוע חימום8943248480

ISUZU10.04מוט סוגר חימום8943248490

ISUZU457.76טנדר- בקרת אוויר ` מער8943248521

ISUZU9.87חימום` כבל מע8943248530

ISUZU20.5חימום` כבל מע8943248540

ISUZU42.79חימום` כבל מע8943248550

ISUZU221.57עדשה ללוח מחוונים8943250750

ISUZU221.57עדשה ללוח מחוונים8943250760

ISUZU13.17נורה8943250770

ISUZU168.79פח גשר8943251310

ISUZU76.84גומיות בולם8943251552

ISUZU94.02גומיה לבולם8943251560

ISUZU124.62בולם8943251591

ISUZU109.83בולם8943251601

ISUZU24.4למגדש (גומי)צינור כניסה 8943252550

ISUZU872.99מד דלק8943252670

ISUZU56.53כפתור סבב לוח מחוונים8943252690

ISUZU3028.52בית דיפרנציאל8943254480

ISUZU2.7תפס כבל זרוע8943254710

ISUZU409.69(בנזין (4X4תושבת מנוע שמאל8943255972

ISUZU10.31כסוי פנס איתות קד8943257720

ISUZU55.21`)אוט)בלם מרכזית` בסיס למש8943258690

ISUZU544.89צינור8943260341

ISUZU5.37אטם8943264390

ISUZU10.65מחזיר שמן8943264410

ISUZU3.63אום פנס ראשי8943266460

ISUZU1.6בורג למראה חיצונית8943273800

ISUZU720.56שסתום התפשטות8943274210

ISUZU1491.12מצנן מערכת חימום8943274442

ISUZU2872.03טנדר בנזין-בית מסנן אוויר8943276091

ISUZU315.12טנדר-קדר מסגרת לדלת קדמית8943278040

ISUZU310.1גומיה לדלת אחורית8943278070

ISUZU288.18צינור למגבר בלם8943281212

ISUZU3090.48מיכל דלק8943281587

ISUZU109.36`פלטה מגן בוץ ימ8943281850



ISUZU109.36`פלטה מגן בוץ שמ8943281860

ISUZU209.2בולם8943282472

ISUZU209.2בולם8943282482

ISUZU28.5אטם סעפת יניקה8943282500

ISUZU19.21מתג8943282670

ISUZU61.56אטם דוד עמם8943283520

ISUZU52.84אטם דוד עמם8943283530

ISUZU10672.46בית דיפרנציאל אחורי8943284770

ISUZU5.52קליפס לכנף פנימית8943284932

ISUZU20.07תושבת גומי למרכב8943287981

8943287990ISUZU346.84

4X2(ISUZU227.01(`מיסב לגל הינע אח8943288000

ISUZU7208.74גל הינע. ק8943288033

ISUZU6511.4גל הינע. ק8943288122

ISUZU217.92דלק למאייד` צנור מש8943288440

ISUZU25.09בולם8943288751

ISUZU10.08קפיץ8943296960

ISUZU29.55אטם מסנן שמן8943299640

ISUZU75.09שרוול לדיפרנציאל8943299690

ISUZU313.51פלטה בית דיפרנציאל אחורי8943301740

ISUZU106.19שסתום8943312090

ISUZU200.75תומך שילדה אמצעי ימין8943327990

ISUZU200.75תומך שילדה אמצעי שמאל8943328000

3.0ISUZU17.43בורג שמן דיזל 8943328311

ISUZU936.12טלטל מושלם8943331190

ISUZU158.49שינן8943335352

ISUZU12.63מחזיק מגן שמש8943337422

ISUZU40.94מסגרת מצית סיגריות8943337930

ISUZU312.24(2.5)תושבת מנוע ימין8943341580

ISUZU281.67 דיזל2.5תושבת מנוע שמאל 8943341590

ISUZU5.02בולם8943341800

ISUZU2206.92נחיר הזרקת דלק8943342002

EGRISUZU7.15אטם לשסתום 8943343380

EGRISUZU14.7אטם לשסתום 8943343381

ISUZU216.33שסתום למסנן אויר8943345320

ISUZU319.16פנס ראשי הלוגן8943346321

ISUZU2.85אום8943347690

ISUZU1200.8תמך למסנן שמן8943349031

DISUZU293.25קרב מסנן אוויר לטנדר דיזל8943349060

ISUZU117.1(דיזל)רצועה למדחס8943349870

ISUZU296.08פנס אור מספר8943356240

ISUZU151.32מתיזים` מנוע מע8943356251

ISUZU21.21מפצל צינורות מגבים8943356270

ISUZU20.61מעבר מיים למתיזים8943356280

ISUZU138.45ואקום` חיבור למש8943356410

ISUZU7.35סיכה מפוצלת קשר תבת כלים8943356920

ISUZU81.12טרמוסטט למנוע בנזין8943360690

ISUZU260.45צינור למגבר בלם8943360832

ISUZU9.35אטם8943362920

ISUZU207.7פנס ערפל אחורי8943363220

ISUZU52.3עדשה לפנס ערפל אחורי8943363250

ISUZU220.86פנס ערפל אחורי8943363320

ISUZU10799.78`בית הינע אח8943372246



ISUZU409.69טבעות בוכנה` מע8943372451

ISUZU73.1זרנוק מים מצנן8943373000

ISUZU24.04נורה8943374100

ISUZU860.33מתג סולנויד מתנע8943374440

ISUZU405.29(4X2)גומיה לידית הילוכים8943380501

ISUZU426.86גרומט8943380511

ISUZU498.05סליל הצתה8943389230

EGRISUZU5193.86משאבת אוויר 8943390260

EGRISUZU14.53אם לשסתום 8943401950

ISUZU39.36מחזיר שמן8943403170

ISUZU26.66מחזיק מצנן אויר8943406123

ISUZU5.24בורג למניפה8943406280

ISUZU37.48מים למגדש (גומיי)צינור 8943406691

EGRISUZU40.68אטם לצינור 8943406700

ISUZU165.38פנס8943407542

ISUZU91.59`סורג למזגן אח8943409200

ISUZU322.78בית קונסולה8943410072

ISUZU400.83ריתמת חשמל8943412630

ISUZU5333.32מפלג מכלל8943413400

ISUZU3191.38סעפת יניקה8943413450

ISUZU27.74תזמון` קפיץ מער8943419050

ISUZU5.51`דיסקית למוט איזון קד8943423830

ISUZU209.73זרנוק8943423930

ISUZU85.58צינורית למכסה שםתומים8943425620

ISUZU9.78`אום פגוש קד8943425761

ISUZU10.71תפס צינור נשם8943429580

ISUZU41.86צינור לבית טרמוסטט8943432111

ISUZU22.05מחזיר שמן8943432370

ISUZU737.22שסתום8943444920

ISUZU8.7סיכה תא כפפות8943445531

ISUZU360.69פולי תזמון8943445590

ISUZU55.35צינור ראש מנוע8943445930

ISUZU1068.46סעפת8943449030

ISUZU150.3ידית פתיחת דלתית מיכל דלק8943512221

ISUZU15.85מתיזים` גומיה למש8943520500

ISUZU4.49(שחור)תפס ריפוד גג8943558081

ISUZU16.18`כפתור לכסא אח8943560330

ISUZU921.86עליון` פח אחורי שמ8943583687

ISUZU875.28עליון` פח אחורי שמ8943583697

ISUZU6599.89גג למכונית8943583863

ISUZU73.69מכסה מנוע` ציר ימ8943584354

ISUZU121.92מכסה מנוע` ציר שמ8943584364

ISUZU52.68תפס לדלת קדמית ואחורית8943584620

ISUZU119.39כיסוי פנימי לידית פתיחת דל8943584792

ISUZU119.39`כיסוי פנימי לידית דלת שמ8943584802

ISUZU392.52ציר דלת אחורית שמאל עליון8943585149

ISUZU358.5מנעול דלת אחורית ימין8943585393

ISUZU358.5מנעול דלת אחורית שמאל8943585403

ISUZU616.89מפעיל סגירה חשמלית לשלת נה8943585432

ISUZU372.42`ימ`  דלת אחNLSמנעול 8943585482

ISUZU75.28חולית סגר דלת שמאל8943585513

ISUZU79.24`ימ` מקשר מנעול דלת אח8943585543

ISUZU594.59מנגנון לדלת ימין8943585710



ISUZU594.59מנגנון לדלת נהג שמאל8943585723

ISUZU381.95 גומיNLSמסילה 8943585786

ISUZU431.08`שמ` מוביל שמשה דלת אח8943585791

ISUZU431.08`שמ` מוביל שמשה דלת אחו8943585801

ISUZU8.98סופג הלם בדלת קדמית8943585810

ISUZU532.78מפריד חלון דלת אחורית ימין8943585834

ISUZU559.46מפריד חלון דלת אחורית שמאל8943585844

ISUZU457.74אטם גומי לחלון8943586113

ISUZU521.16אטם גומי משולש דלת אחורית8943586131

ISUZU521.16אטם גומי משולש דלת אחורית8943586141

ISUZU393.05`גומי חלון דלת ימ8943586158

ISUZU393.05`גומי חלון דלת שמ8943586168

ISUZU399.39`ימ` גומי חלון דלת אח8943586176

ISUZU344.97`שמ` גומי חלון דלת אח8943586185

ISUZU113.88זרוע לדלת נהג8943586191

ISUZU186.75זרוע מחזיק דלת אחורית8943586200

ISUZU327.46`מעצור דלת אח8943586222

ISUZU80.83תפס דלת8943586275

ISUZU357.65דלת מכסה מיכל דלק8943586345

ISUZU1096.2מנוע לנעילת דלת נהג8943586512

ISUZU416.29(ניקל)כסוי גומי לדלת ימין 8943586606

ISUZU416.29ניקל)כיסוי גומי לדלת שמאל 8943586616

ISUZU444.55ני)שמאל` גומי לחלון דלת אח8943586633

ISUZU24.83תמך צדדי תא מנוע8943587841

ISUZU855.56פס קישוט גג צד ימין לטרופר8943587992

ISUZU180.15פס קשוט לגג8943588042

ISUZU152.44מכסה פנס מספרים8943588125

ISUZU960.39פלטה אחורית8943588235

ISUZU1185.74פח אחורי8943588281

ISUZU111.51נחיר מתיז שמשות ימין8943588530

ISUZU196.44טרופ-צינור מים מיכל מתיזים8943588540

ISUZU1202.36מנוע מגב פנסים מכלל ימין8943588564

ISUZU895.89מנוע מגב פנסים מכלל שמאל8943588574

ISUZU1143.79מנוע מגב פנס ראשי8943588584

ISUZU1143.79מנוע מגב פנס ראשי8943588594

ISUZU364.59זרוע ומגב פנס ראשי ימין8943588601

ISUZU461.11זרוע ומגב פנס ראשי שמאל8943588611

ISUZU5.58מכסה זרוע מגב פנס8943588641

ISUZU23.65תפס מכסה זרוע מגב שמשה8943588660

ISUZU182.99מגב שמשות אחורי8943588670

ISUZU114.9נחיר מתיז אחורי שמאל8943588690

ISUZU688.08פנס ראשי מכלל עם מסגרת ימי8943588885

ISUZU900`פנס ראשי מכלל עם מסגרת שמ8943588895

ISUZU764.66פנס מכלל קדמי8943589004

ISUZU393.78פנס מכלל קדמי8943589014

ISUZU871.89פנס אחורי8943589042

ISUZU591.94ט-פנס ערפל אחורי ימין מכלל8943589082

ISUZU838.1פנס אחורי שמאל8943589092

ISUZU6075.3(דלתות (3גג 8943589394

ISUZU1302.23חיזוק גג אמצעי8943589432

ISUZU1183.63חיזוק גג אחורי8943589442

ISUZU3858.08לוח פנימי כנף צד ימין8943589541

ISUZU1289.81פח פנימי לכנף ימין8943589581



ISUZU1289.81פח פנימי לכנף שמאל8943589591

ISUZU1183.63פח אחורי לגג8943589700

ISUZU681.75לגג` חיזוק קד8943589711

ISUZU497.12כיסוי לגלגל8943592681

ISUZU1000.84פח אבנים פנימי ימין8943593072

ISUZU1000.84פח אבנים פנימי שמאל8943593082

ISUZU1492.68טרופר` ספוילר אח8943594492

ISUZU365.05`תושבת שמאל לפח אח8943596823

ISUZU24.83תפס ציר מכסה מנוע8943596920

ISUZU71.32חולית פתיחה דלת אחורית8943596952

ISUZU372.71כסוי קורה אחורית8943597011

ISUZU335.2`בית מספר אח8943597304

ISUZU737.49`)דלת (3לגג ימין.קורה קד8943598651

ISUZU810.66`דלת3לגג שמאל .קורה קד8943598661

ISUZU82.15תפס לגג8943598671

ISUZU118.6שמאל` חיבור פח אח8943598903

ISUZU712.66עליון ימין` חיבור פח אח8943598932

ISUZU417.61תחתון ימין` חיבור פח אח8943598953

ISUZU417.61תחתון שמאל` חיבור פח אח8943598964

ISUZU3587.33דל (3ימין` אח` פח חיזוק עמ8943599033

ISUZU3587.33ד (3שמאל` פח חיזוק עמוד אח8943599043

ISUZU417.61סגר פנה אחורי8943599152

ISUZU496.59`ימ` פח פנימי עמוד קד8943599171

ISUZU417.61`חיזוק עמוד קדמי ימ8943599214

ISUZU1216.12`חלק קד` פח ימ8943599233

ISUZU165.88ימין` פח חיבור כנף אח8943599390

ISUZU287.12`)דל(5תפס ימין לבית גלגל8943599401

ISUZU287.12`)דל(5תפס שמאל לבית גלגל8943599411

ISUZU204.45`(ימין קד` פח חיבור כנף אח8943599921

ISUZU297.16`)דל(3תפס ימין לבית גלגל8943599942

ISUZU297.16`)דל(3תפס שמאל לבית גלגל8943599952

ISUZU181.45טרמוסטט8943602270

ISUZU67.89רוטור מפלג8943603270

ISUZU64.45אטם8943603300

ISUZU154.41זרוע8943608022

ISUZU14.79דיסקית נדנד פסנתר8943608760

ISUZU716.09מגן מיכל דלק8943610081

ISUZU245.65וו גרירה8943618520

ISUZU77.66צנור גומי למאייד8943620890

ISUZU373.62תיבת נתיכים8943620960

ISUZU9.25מכסה לנשם לגיר8943622370

ISUZU337.31גלגלת משאבת אויר8943622670

ISUZU47.79מד שמן8943623050

ISUZU20.79אויר` רצועת מש8943623431

ISUZU33.28מבדד פס הזנקת דלק8943625220

ISUZU43.06מוביל שסתום בנזין8943626451

ISUZU44.99פין לבית רפידות בלם8943628210

ISUZU44.64תותב בית רפידות בלם8943628220

ISUZU21.66גומיה בית רפידות בלם8943628230

ISUZU40מתג אור בלם8943629300

ISUZU529.15 ונמוך2טבעת הילוך 8943630541

2-4ISUZU205.86טבעת ל 8943630551

ISUZU254.3ה"טבעת ת8943630560



ISUZU1957.57מעביר כח ראשון תיבת הילוכי8943630570

4X4ISUZU706.86שרוול ל 8943630600

W-ISUZU8.52 ו2אינסרט סינקרון הילוך 8943630621

ISUZU8.36בורג בית גל ארכובה8943630941

ISUZU310.1שסתום יניקה8943631340

ISUZU472.02מחזיק קפיץ עלה אחורי8943631790

ISUZU80.52(D-MAX)מדיד שמן מנוע 8943632151

ISUZU20.37אטם8943634460

ISUZU772.31מתג8943638670

ISUZU615.28מתג8943638710

ISUZU300.98(זר3.0(גלגל תנופה דיזל 8943643950

ISUZU374.79טבעת לגלגל תנופה8943643951

ISUZU39.36צנור לחץ עודף8943645031

ISUZU116.75אטם תא תערובת כללי8943645770

ISUZU2851.43 התנעת בוקרQOSבקר 8943645900

ISUZU1362.19`מכסה מנוע ימ8943647113

ISUZU284.82מוט פסנתר8943647241

ISUZU3539.73סעפת מים8943647301

ISUZU63.66פקק ראש מנוע8943647522

ISUZU10.77אטם לסעפת מים8943647560

ISUZU2366.46סעפת פליטה שמאל8943647757

ISUZU727.26מוט דחיף מותח רצועה8943648171

EGRISUZU794.67שסתום 8943648741

ISUZU15.58אטם למצמד8943649190

ISUZU49.39אטם לבוכנה חיצוני8943649200

ISUZU7.05אטם לכבל תאוצה8943649220

ISUZU1479.06מצמד חד כווני8943649240

ISUZU10014.48משאבת שמן הגה כח8943650125

ISUZU17.31בורג מוט פסנתר8943651300

ISUZU20.46(1.6)טבעת לסטליטים8943651870

ISUZU24.39(1.70)דיסקית לסטליטים8943651880

ISUZU223.73פלטה בית דיפרנציאלים8943651890

ISUZU8.56אטם לבית תרמוסטט8943656742

ISUZU11.58אטם צינור יניקה8943656763

ISUZU11.09תפס כסוי תא חפצים8943657710

ISUZU9517.36מאייד מכלל8943657791

ISUZU410.22ווסת מצערת8943665710

ISUZU38.22`מחזיר שמן ציר הנעה קד8943666110

ISUZU559.19שסתום בקרת פליטה8943666920

ISUZU565שסתום8943666931

X2ISUZU310.08בלום אחורי ימני ` כבל מע8943667692

ISUZU365.44בלום אחורי` כבל מע8943667732

4X4ISUZU310.08ח שמאלי "בלום א` כבל מע8943667742

ISUZU547.83בלום` כבל מע8943672860

ISUZU136.3מתאם מתיחה8943673000

ISUZU70.42גומית בלם8943673060

ISUZU27.54גומיה לבולם8943673070

ISUZU8.18בורג למכסה אחורי לגיר8943673101

ISUZU3878.42ה"מעביר כח נגדי ת8943676040

ISUZU87.96קולר מוט פיטול8943677570

ISUZU64.55ידית הפעלה למגבה8943679151

ISUZU60.64ידית הפעלה למגבה8943679211

ISUZU84.45טרופר-מפתח גלגלים ל8943679410



ISUZU84.12תושבת מוט פיתול8943679500

ISUZU93.09צנור מתכת להזרקה8943682424

ISUZU212.9צנור מתכת להזרקה8943682442

ISUZU193.88צנור מתכת להזרקה8943682452

ISUZU212.84צנור דלק מזרק דלק8943682492

ISUZU25.65מקשר מצת חום8943682520

ISUZU24.3אטם ידית הילוכים8943683270

ISUZU63.48מצמד/מתג תאוצה8943683430

ISUZU126.26תפס קפיץ עלה אחורי8943684900

ISUZU125.03מתג טרמי8943685910

ISUZU71.58טבעת סגר למיסב8943688320

ISUZU175.66מרווח מעביר כח8943688341

ISUZU168מחזיק מצנן אויר8943691703

ISUZU30.09מחזיר שמן8943695160

ISUZU16.92גומיות לתא מטען8943700560

ISUZU7.68אום צינור הגה8943703390

ISUZU349.99טבעות בוכנת מנוע סטנד` מער8943704490

ISUZU108.3מעביר בורר הילוכים8943704992

ISUZU82תושבת גומי למרכב8943706311

ISUZU160.86זרוע8943708801

ISUZU17.17צינורית ניקוז מים8943715540

ISUZU6073.58מתנע מכלל8943718331

ISUZU898.88סליל הצתה8943718380

ISUZU261.58מתג מכסה מנוע8943718781

ISUZU77.22צנור מתכת קירור שמן8943720041

ISUZU211.31צנור מתכת קירור שמן8943720051

ISUZU51.51אטם פקק ראש מנוע8943721540

ISUZU6.48אום למצבר8943723590

ISUZU108.48עדשה לפנס צהוב שמאל8943723650

ISUZU108.48עדשה לפנס צהוב ימין8943723660

ISUZU136.93עדשה לפנס אח אדום שמאל8943723670

ISUZU60עדשה לפנס אח אדום ימין8943723680

ISUZU126.79עדשה לפנס אדום שמואל8943723710

ISUZU86.88עדשה לפנס אדום ימין8943723720

ISUZU25עדשה לפנס לבן שמואל8943723730

ISUZU34.34עדשה לפנס לבן ימין8943723740

8943723740Pעדשה לפנס לבן ימין משומשISUZU20

ISUZU39.62אטם8943723770

ISUZU36.72אטם8943723790

ISUZU16.72בורג8943727301

ISUZU69.21`שמ` גריל לרמקול דלת קד8943728400

ISUZU11.36מכסה מוביל מד שמן דיזל8943732470

ISUZU9958.48בית סרן אחורי8943732497

ISUZU5122.11ציר סרן אחורי ימין8943732524

ISUZU8553.54ציר סרן אחורי שמאל8943732534

ISUZU387.65`ימ` מחזיק מיסב ציר אח8943732544

ISUZU491.22שמ` מחזיק מיסב ציר הנעה אח8943732554

ISUZU3298.1משולש עליון ימיו8943744185

ISUZU3298.1משולש עליון שמאל8943744195

ISUZU1798.38זרוע היגוי תחתונה ימין8943744281

ISUZU2522.04זרוע היגוי תחתונה שמאל8943744291

ISUZU319.35בולם גומי ימין8943744300

ISUZU140.14בולם גומי שמאל8943744310



ISUZU37.35בולם גומי8943744320

ISUZU1594.37מוט מיצב קדמי8943744341

ISUZU1611.28מוט פיתול קדמי8943744380

ISUZU1611.28מוט פיתול קדמי8943744390

ISUZU1443.81`מוט קישור אמצעי מתלה אח8943744430

ISUZU261.88גומיה מתלה אחורי8943744481

ISUZU288.44תושבת הגה כח8943745081

ISUZU497.65מסנן שמן עם צנור8943745162

ISUZU4476.71ציריה לגלגל קדמי שמאלי8943746420

ISUZU463.57מכסה מסנן אוויר8943747380

ISUZU8663.38`ימ` ציר הנעה קד8943747791

ISUZU10692`שמ` ציר הנעה קד8943747822

ISUZU2032.4חשוק אופן8943747951

ISUZU489.72צנור דלק8943748382

ISUZU9923.87אי נעילת בלם` יח8943748556

ISUZU3537.41חישן גלגל קדמי ימין8943748575

ISUZU1968.09חישן גלגל קדמי שמאל8943748585

ISUZU427.38תזמון` מכסה תחתון מער8943749601

ISUZU310.37ימין-תזמון` מכסה עליון מער8943749612

ISUZU310.37שמאל-תזמון` מכסה עליון מער8943749622

ISUZU326.22שמאל-תזמון` מכסה עליון מער8943749640

NLSISUZU500.29בוכנה 8943749651

ISUZU182.25צנור כניסת מיים8943749671

ISUZU3328.74טבעת גלגל תנופה8943749682

ISUZU90.45`צינור בלם אח8943750463

ISUZU36.19גומיה למגבר בלם8943750841

ISUZU201.81`)דל` (3תותב למוט מייצב אח8943751050

ISUZU80.43תותב מתלה  אחורי8943751060

ISUZU132.87צינור מים עליון8943751671

ISUZU132.14צינור מים8943751682

ISUZU99.38צינור מים תחתון8943751702

ISUZU178.8צינור מים8943751712

ISUZU8545.57משאבת שמן הגה כח8943752422

ISUZU39.39`כיסוי תחתון לגיר אוטומ8943752520

ISUZU400.44בולם זעזועים תושבת מנוע קד8943752825

ISUZU290.64בולם זעזועים תושבת מנוע קד8943752832

ISUZU426.12שסתום בקרת תת לחץ8943753311

ISUZU461.64מוביל מאורר מצנן מים8943753392

ISUZU464.13מתג אור לוח מכשירים8943753932

04/1995ISUZU239.89מתג אזהרה עד8943753941

ISUZU5860.29ווקום בלם8943754071

ISUZU336.78מכסה אבק בלם קדמי8943754170

ISUZU336.78מכסה אבק בלם קדמי8943754180

ISUZU637.17מתג איתות8943754964

ISUZU1404.66מתג אותות8943754994

ISUZU365.79מתג בורר תיבת העברה8943755030

ISUZU809.12מנעול הגה8943755083

ISUZU480.76מנעול הגה8943755093

ISUZU668.02`ל אוטו"כבל תה8943755192

ISUZU516.66ל"מגן תה8943755272

ISUZU1630.29ידית הליוכים8943755564

ISUZU257.82ממסר מגבי שמשות8943760880

ISUZU4273.02מדחס למזגן8943760970



ISUZU601.72צינור מפוח חימום8943761060

ISUZU177.76מיסב לסרן אחורי8943761830

41/9ISUZU6761.81קורונה ופיניון8943762231

ISUZU4285.47`בית הנעה קד8943762312

ISUZU3908.8מניפולד יניקה8943762481

ISUZU61.88אום דיפרנציאל8943762611

ISUZU32.22אום. ק8943762620

ISUZU6877.24גל הנעה8943763013

ISUZU975.48.אס.בי.שסתום אי8943763210

ISUZU18.67בורג מיסב דיפרנציאל8943763220

ISUZU55.55צינור מים לחימום8943763391

ISUZU123.09צינור מים לחימום8943763411

ISUZU15.32קפיץ מתנע8943772450

ISUZU83.21גלגל שניים מתנע8943772470

ISUZU234.2מיסב לחץ מזווג8943774171

ISUZU79.67פין למזלג8943774241

ISUZU560ה"ת` מעביר כח אח8943774330

ISUZU2151.45ה"מעביר כח חמישי ת8943774340

ISUZU1013.52מעביר כח העברת הילוכים8943774375

ISUZU601.72טבעת תיבת הילוכים8943774381

ISUZU610.44זרוע העברת הילוכים8943775251

ISUZU63.92אויר` צינור מש8943775742

ISUZU397.11ממסר מגבי שמשות8943776310

ISUZU541.84ממסר מגבי שמשות8943776320

ISUZU36.1בקליט פנס מטען8943776600

ISUZU21.52גומית פל ציר מגבים ימין8943777220

ISUZU2463.14מחזיק מחולל זרם8943790945

ISUZU76.98צנור גומי8943791990

ISUZU420.16מיסב לחץ למצמד8943794410

ISUZU30.9קפיץ מוט פסנתר8943794971

ISUZU125.95מיסב לחץ8943794990

ISUZU454.06ידית לחלון רוח8943795240

ISUZU454.06ידית לחלון רוח8943795250

EGRISUZU67.73אטם לשסתום 8943797540

ISUZU8.18אום מחזיק פנס ערפל8943798020

ISUZU8.18אום וויסות פנס ערפל8943798060

ISUZU195.47שרוול8943799360

ISUZU272.7חריץ(90X40)מיסב לציר 8943800151

ISUZU164.91חריץ(80X35)מיסב ציר 8943800171

ISUZU40.37`בורג דיסק בלם קד8943801370

ISUZU65.21מכסה אבק תיבת הילוכים8943802591

ISUZU172.83גלגלת מש אויר8943804130

ISUZU24.63גומיה למיכל מתיזים8943805330

ISUZU199.88מיסב פולי מדחס8943806100

4X4ISUZU861.34טבור גלגל קדמי 8943810842

ISUZU487.25מתג תאורה לוח מחוונים8943810922

ISUZU86.9זרנוק8943811041

ISUZU187.01מכסה אבק ידית הילוכים8943811052

ISUZU187.01מכסה אבק ידית הילוכים8943811061

ISUZU170.11שמן בנזין`  למשNLSצינורית 8943811461

ISUZU124.56גל ארכובה` מחזיר שמן אח8943812330

ISUZU367.35מוט משען משולש עליון8943812343

ISUZU61אום קיור למרכב8943812350



ISUZU5682.26מעביר כח תיבת העברה8943812842

ISUZU9741.09` הינע אחNLSגל 8943814182

ISUZU5.85תפס לפנס ראשי8943815880

A5.1ISUZU134.66נתיך  8943817300

ISUZU972.05`מחזיק בית ציר הנעה קד8943820421

ISUZU188.81מוביל אוויר8943820472

ISUZU536.48זרנוק8943820481

2.5ISUZU132.15מסנן אויר 8943820632

ISUZU84.28רצועת הנעה8943821050

ISUZU94.58רצועה למאוורר8943821060

ISUZU297.06רצועה למזגן8943821071

ISUZU66.04`תותב גומי בולם זעזועים אח8943821490

ISUZU4675.08גוף מצערת8943822061

ISUZU1060.62מיסב מותח רצועת תזמון8943822141

ISUZU806.96תזמון` פולי מער8943822151

ISUZU35.16(2.5)צינור מים8943822460

ISUZU45.36קירור` צינור גומי מע8943822471

ISUZU382.86ריתמה חשמלית8943824380

ISUZU9.25`אח` אום לבית מס8943825010

ISUZU210.84בלום` זרנוק גמיש אחורי מער8943827932

ISUZU40.68דלק` אטם מש8943829060

ISUZU34.34בורג צינור הגה כח8943834890

ISUZU360.29תא מאייד8943835170

ISUZU5.51אום בולם זעזועים8943835950

ISUZU35.24אטם מצנן שמן8943837200

ISUZU343.41מתג תאורה8943837640

ISUZU227.22צינור מים8943842313

ISUZU6394.35מתנע מכלל טרופר בנזין8943843141

ISUZU35.35קירור` צינור גומי מער8943843263

ISUZU469.14שסתום ווקום8943843350

ISUZU97.51שרוול גלגל תנופה8943846950

ISUZU384.06שינן למשאבת שמן8943847781

ISUZU463.57בלום` זרנוק גמיש אחורי מער8943854322

ISUZU286.95בלום` זרנוק גמיש קדמי מער8943854332

ISUZU6.87תפס כיסוי תא חפצים8943855530

ISUZU5.88`שמן גיר אוטומ` גומיות למש8943856640

ISUZU11.55שרוול לגיר8943856830

ISUZU42.15(24MM)אום תבת העברה8943859851

ISUZU733.36מתג8943860870

ISUZU4987.82בקר מנוע8943862520

ISUZU371.91שסתום8943863530

ISUZU285.06שסתום8943863550

ISUZU112דלק` אטם מש8943864491

ISUZU633.06גלגלת תזמון מנוע8943864883

ISUZU593.79רצועת תיזמון8943864970

ISUZU76.34תומך גל הנעה8943865230

ISUZU293.73מחזיק גל הנע8943865240

ISUZU12.12שסתום לחץ8943867550

ISUZU86.11מחזיק גל הנע8943868520

ISUZU359.04גל הנע8943868531

ISUZU237.03מיסב גל הנע8943868541

ISUZU134.18גומיה לגל הנעה8943868550

ISUZU165.09`פתח איוורור ימ8943870081



ISUZU173.81`פתח איוורור שמ8943870091

ISUZU14.05גומית תותב מנוע מגב8943870880

ISUZU78.99מחזיק מצבר8943878511

205בית רפידות בלם קדמי                                                                             8943880140 ISUZU1613.55

20משאבת גלגל קדמי                                                                                  8943880150 ISUZU2404.76

ISUZU107.67צינור מים מצנן8943881653

ISUZU39.66אום מעביר כח ראשי8943881821

ISUZU1285.85מנוע חלון דלת8943881832

ISUZU37.24תותב תיבת העברה8943882051

ISUZU94.78ציר מכסה מנוע ימין8943882344

ISUZU94.78ציר מכסה מנוע שמאל8943882354

40AISUZU18.81נתיך 8943883010

50AISUZU50.5נתיך 8943883021

ISUZU38.31(קצר60A(נתיך 8943883031

80AISUZU41.28נתיך 8943883051

100AISUZU41.5נתיך 8943883060

ISUZU1151.14לחץ-שסתום בקרת תת8943889820

ISUZU239.73צילינדר מצמד8943891951

ISUZU160.07צנור מגב פנס ראשי8943893030

ISUZU325.95כסוי מגן מנוע8943893590

RHISUZU276.03לדופן ` עמוד קד8943894071

ISUZU75.73זרניק מים מצנן8943894810

ISUZU1686.56עוקת שמן מנוע לטרופר בנזין8943895423

5ISUZU33.3מחזיר שמן גל זיזים בנזין 8943895931

ISUZU258.6כפתור לחיצה ידית הילוכים8943896140

ISUZU64.72כפתור לידית גיר8943896150

ISUZU346.75כפתור ידית הילוכים8943896290

ISUZU20.34אוט)כיסוי צד ידית הילוכים 8943896560

DOSISUZU950.67ממסר 8943897601

ISUZU286.59נגד למצתי חימום8943898021

ISUZU19.67אטם גוף הצערה8943899390

ISUZU354.63חיישן סיבובים8943902790

ISUZU40.26(נחושת)דיסקית למזרק8943914720

3.0ISUZU99מסנן סולר 8943940792

ISUZU9.53בורג מתנע8943996691

DLXISUZU96.41סמל 8944009122

ISUZU147.66שסתום8944013630

ISUZU27.21מאייד` מכסה מש8944013650

ISUZU11.36מאייד` פלטה מש8944013670

ISUZU120.45דיאפרגמה למאייד8944021850

ISUZU925.56סנסור תזמון8944032891

ISUZU16.64גומיה צנור יניקה8944036700

ISUZU410.88זרוע עזר להגה8944040006

ISUZU66.04תושבת מצבר8944050301

ISUZU7.38ה"בורג לסולונוייד ת8944053350

ISUZU37.8מחזיר שמן8944054570

ISUZU286.6סרעפת מסנן אויר8944063980

ISUZU92.45תפס מגן בוץ אחורי8944065150

ISUZU93.89מיסב לאלטרנטור8944069810

ISUZU26.37מוט מותח מצבר8944074512

ISUZU401.5תיבת דלק8944076330

ISUZU25.56פלטה פין משולש עליון8944077070

ISUZU44.64מיסב לציריה8944077080



ISUZU12.72דיסקית8944077180

ISUZU65.24פלטה מקשר משולש עליון8944077191

ISUZU56.72מיסב צד פנימי לציר8944077240

ISUZU45.7נשם לתיבת העברה8944077741

ISUZU35.7שמןלפיניון.מ8944080851

ISUZU1016.95מישר זרם אלטרנטור8944083960

ISUZU89.56תותב זרוע היגוי8944088403

ISUZU63.39תותב8944088411

ISUZU67.4בורג מוט פיתול קדמי8944088531

ISUZU16.54דיסקית בולם זעזועים8944088592

ISUZU8.25דיסקית בולם זעזועים8944088602

ISUZU13.65`בורג טבור קד8944099210

ISUZU480מצמד מאוורר מצנן8944120300

ISUZU383.4צינון` מאוורר מע8944120330

ISUZU31.17מצמד מרכזית` מקשר מש8944122010

ISUZU10.05מצוף מיכל שמן מצמד8944122040

ISUZU10.5אטם מכסה מיכל שמן מצמד8944122050

ISUZU9.57מכסה פנימי מיכל שמן מצמד8944122060

ISUZU5.93מצמד ראשי` מכסה למש8944122070

ISUZU201.01כחול כהה- שסתום 8944127680

ISUZU27.39דיסקית בולם זעזועים8944127910

ISUZU385.91גלגיליה8944145790

ISUZU743.3מתרגם לחץ חוזר8944146150

ISUZU139.24מיישר זרם לחוטי חשמל8944164381

ISUZU174.09מיישר זרם לחוטי חשמל8944164401

ISUZU6.9דיסקית תושבת מרכב8944166930

ISUZU5.58דיסקית גומיה בולמת8944166940

ISUZU14.53מכסה חור מתג8944174182

ISUZU261.54תפוח הגה8944194090

ISUZU9914.92 אמפר50 וולט 12אלטרנטור 8944195191

ISUZU129מסנן סולר עם חיישן8944195321

ISUZU745.32זר לגלגל תנופה8944196020

ISUZU58.15דיסקית בית ציר הנעה קדמי8944197720

ISUZU131.02ניפל בלוק מנוע8944198581

ISUZU784.77הגה כח` מחזיק מש8944200040

ISUZU391.99מכסה גלגל קדמי8944202120

ISUZU6דיסקית מזרק דלק8944202470

ISUZU39.09ה"פלטה ת8944218920

ISUZU151.56ה"זרוע ת8944219112

ISUZU190.8ה"זרוע ת8944219122

ISUZU82.68מוט העברת הילוכים8944219193

ISUZU195.24זרוע העברת הילוכים8944219223

ISUZU65.49(72X30)מיסב כדורי8944220501

ISUZU106.16מיסב לגיר8944220511

ISUZU147.24(80X35)מיסב כדורי8944220520

ISUZU151.35מיסב מעביר כח ראשי8944220541

ISUZU252.69(90X40)מיסב מעביר כח8944220550

ISUZU61.87מיסב כדורי הילוך אחורי8944220640

ISUZU91.47מיסב לתיבת העברה8944220650

ISUZU125.72ל"מיסב מחטים ציר מרכזי תה8944220681

ISUZU49.44אום מעביר כח ראשי8944220711

ISUZU51.04אום מעביר כח ראשי8944220721

MM)ISUZU41.16אום מקשר העברת הילוכים 8944220730



ISUZU13.21-4ו3קפיץ הילוך 8944220750

ISUZU20.07ה"טבעת מיסב ת8944220810

ISUZU36.75טבעת תיבת הילוכים8944220830

ISUZU19.55ה"טבעת ת8944220882

ISUZU80.04ה"טבעת ת8944220910

ISUZU49.08טבעת סגר מעביר כח8944220920

ISUZU19.55ה"טבעת ת8944221000

ISUZU19.55ה"טבעת ת8944221010

ISUZU14.07טבעת תיבת הילוכים8944221030

ISUZU19.55ה"טבעת ת8944221040

ISUZU8.38ה"טבעת ת8944221050

ISUZU40.54דיסקה8944221100

ISUZU34.14דיסקה8944221112

ISUZU70.59מיסב כדורי8944221721

ISUZU131.06מיסב לגיר8944221731

ISUZU100.65(62X25)מיסב מעביר כח 8944221760

ISUZU18.85טבעת סגר מיסב העברת הילוכי8944221800

ISUZU18.85טבעת סגר מיסב העברת הילוכי8944221820

ISUZU51.93טבעת8944223950

ISUZU97.2גשר מוט העברת הילוכים8944224400

ISUZU120.98ברז ריקון8944226000

ISUZU144.9(דיודה)מישר זרם 8944226390

ISUZU135.33מיישר זרם לחוטי חשמל8944226401

ISUZU306.96(בנזין (2X4תושבת מנוע ימין8944228672

ISUZU296.91(בנזין (2X4תושבת מנוע שמאל8944228682

ISUZU1225.63זרנוק8944230112

ISUZU7005.88`ציר הנעה קד8944230371

ISUZU7150.37`ציר הנעה קד8944230381

ISUZU15.58`נורה לאור מס8944230440

ISUZU3289.12שסתום חש מטען8944232472

ISUZU457.23הזרקה` שסתום ווסת מש8944241940

ISUZU1515.66גוף משאבת וקום8944243810

ISUZU4535.08גלגל תנופה8944251920

ISUZU55.28מכסה מילוי שמן מנוע8944256852

ISUZU259.27מחבר8944267864

ISUZU80.56 גל זיזיםNLSמיסב 8944272012

ISUZU84.26 גל זיזיםNLSמיסב 8944272062

ISUZU553.05משאבת שמן8944273031

ISUZU27.47תזמון` קפיץ מער8944273340

ISUZU14.46תזמון` קפיץ מער8944273350

ISUZU1.52(עבור קואליר)דיסקית8944279410

ISUZU4.75מרווח חצוי8944294870

ISUZU901.52ה"מוביל ת8944295793

ISUZU472.31`מיסב לציר אח8944298472

ISUZU3.96`גומיה פנס אח8944303181

ISUZU70.96ידית פנימית לדלת8944304213

ISUZU71.8ידית פנימית לדלת8944304243

ISUZU22.14מסגרת פתיחת דלת פנימית8944304272

ISUZU20.16מסגרת פתיחת דלת פנימית8944304302

ISUZU12138.19ראש מנוע8944315200

ISUZU12138.19 דיזל2.5ראש מנוע 8944315230

ISUZU1407.36ימין` ציריה קד8944320762

ISUZU1407.36שמאל` ציריה קד8944320772



ISUZU13.51פין לדוושת מצמד8944321331

ISUZU29.7בורג מכסה מיסב מנוע8944326420

ISUZU282.9שסתום פליטה8944332450

ISUZU17.73קפיץ שסתום8944332470

ISUZU13.51תזמון` בורג מער8944333020

ISUZU12.63תזמון` בורג מע8944333040

ISUZU261.05הצתה` ערכת כבלים למע8944333641

ISUZU34.72דיסקית אבטחה לכל ארכובה8944334060

ISUZU15.65בורג בלוק מנוע8944334070

ISUZU20.63תזמון` בורג פולי מער8944334080

ISUZU20.63תזמון` בורג פולי מער8944334081

ISUZU305.04תמך לאלטרנטור8944334192

ISUZU595.38פלטה8944335060

ISUZU10.25גומיות דלת מטען8944335291

ISUZU78.64אטם למגדש8944336040

ISUZU60.96אטם למגדש8944336050

ISUZU2441.48`טבור גלגל קד8944336691

ISUZU38.24`גומיה למוט מיצב קד8944336720

ISUZU48.28בולם גומי לפגוש8944336730

ISUZU1268.42מוט8944336790

ISUZU1268.42מוט פיתול8944336800

ISUZU282.51בולם זעזועים קדמי8944336872

ISUZU367.68בולם זעזועים אחורי8944336970

ISUZU621.79הזרקה` מעביר כח מש8944337590

ISUZU1124.72הזרקה` דיסק מעביר כח מש8944337620

ISUZU25.25הזרקה` פין מש8944337760

ISUZU254.37זרנוק8944341255

ISUZU269.07תומך מנוע8944342081

ISUZU251.45מתג מנוע8944344390

ISUZU243.54כבל מד אוץ8944344842

ISUZU275.24כבל מד אוץ8944344852

ISUZU1487.89שעון דגיטלי8944344891

ISUZU339.95אנטנה8944344913

ISUZU346.41צופר נגד גניבה8944344960

ISUZU381.09צופר8944344971

ISUZU262.56כבל בקרה מנוע8944345254

ISUZU60א-פנס איתות קדמי ימין מכלל8944345713

ISUZU166.95א-פנס איתות קדמי שמאל מכלל8944345723

ISUZU447.59ממסר חשמלי8944346741

ISUZU91.91זרנוק8944347211

ISUZU4.16מרווח שמשה קדמית8944347700

ISUZU70.6גומיה לשמשה קדמית8944347731

ISUZU93.99גומיה לשמשה קדמית8944347741

ISUZU43.58סורג כניסת אוויר מכסה מנוע8944347770

ISUZU112.42תמך מכסה מנוע8944348183

ISUZU232.97אטם מכסה מנוע8944348241

ISUZU137.62מוט חיזוק למצבר8944348741

ISUZU19.56אום לתפוח הגה8944348820

ISUZU7567.98בית ציר אחורי8944349136

ISUZU209.01(זוג)רצועה מזגןוהגה כח 8944349260

ISUZU33.28תותב לצינור אויר8944349270

ISUZU500ידית חיצונית ימין לדלת קדמ8944349731

ISUZU150ידית חיצונית שמאל לדלת קדמ8944349741



ISUZU343.39מנגנון לחלון8944349774

ISUZU326.75מנגנון חלון8944349784

ISUZU321.73אטם8944349894

ISUZU321.73אטם8944349904

ISUZU345.24גומי גשם פנימי לדלת ימין8944349933

ISUZU234.78גומי גשם פנימי לדלת שמאל8944349943

ISUZU701.7פלטה מצמד8944350111

ISUZU324.9גומיה לחלון8944350333

ISUZU1792.74שינן8944351351

ISUZU2522.04סינקרון8944351400

ISUZU4428.9.ה.ציר ת8944351431

ISUZU2454.42הילוך העברת הילוכים8944351471

ISUZU1653.27שינן8944351481

ISUZU1034.61הילוך העברה לגלגל קדמי8944351491

ISUZU1546.21הילוך ישיר8944351602

ISUZU1265.61ציר לתיבת הילוכים8944351623

ISUZU2161.49ציר לתיבת הילוכים8944351631

ISUZU2006.17שינן8944351651

ISUZU2667.59הילוך נגדי8944351661

ISUZU3963.47בית מתאם תיבת העברה8944351681

ISUZU317.01ה"צוארוןן ת8944351691

ISUZU42.79צינור מעבר אויר8944351790

ISUZU89.27צד נהג-תעלת אוויר מזגן8944351811

ISUZU6.94כפתור זרוע פיקוד מזגן8944351950

ISUZU59.17זרנוק8944352093

ISUZU247.77זרנוק8944352115

ISUZU196.02(חימום)צינור מים8944352145

ISUZU164.3צינור8944352285

ISUZU5534.86`בית דיפרנציאל אח8944352903

ISUZU61.53`פין דיפרנציאל אח8944353081

ISUZU1.6ה"כדורית ת8944353350

ISUZU53.53(72X30)ל"מיסב תה8944353390

ISUZU24.06בורג דיפרנציאל8944353410

ISUZU154.44מיסב סבבת8944353420

ISUZU26.99`(0.80)דיסקית דיפ8944353430

ISUZU23.26דיסקית דיפרנציאל8944353440

02.1ISUZU25.34דיסקית דפרנציאל 8944353460

ISUZU4.68(0.12)דיסקית דיפרנציאל 8944353480

ISUZU6.58(0.15)דיסקית דיפרנציאל 8944353490

ISUZU5.64(0.18)דיסקית דיפרנציאל8944353500

ISUZU5.64(0.25)דיסקית דיפרנציאל 8944353510

ISUZU5.64(0.30)דיסקית דיפרנציאל8944353520

ISUZU176מיסב בית דיפרנציאל8944353550

ISUZU21.19(1.94)דיסקית פניון 8944353560

ISUZU37.7(1.96)דיסקית פניון8944353570

ISUZU36.38(1.98)דיסקית פניון8944353580

ISUZU37.02(2.00)דיסקית פניון8944353590

ISUZU37.25(2.02)שימס לפיניון8944353600

ISUZU23.51(2.04)שימס לפיניון 8944353610

ISUZU34.92(2.06)שימס לפיניון8944353620

ISUZU34.92(2.08)שימס לפיניון8944353630

ISUZU30(2.10)שימס לפיניון8944353640

ISUZU32.34(2.12)שימס לפיניון8944353650



ISUZU30(2.14)שימס לפיניון8944353660

ISUZU41.28(2.16)שימס לפיניון8944353670

ISUZU34.92(2.18)שימס לפיניון8944353680

ISUZU41.28(2.22)שימס לפיניון8944353700

ISUZU26.88(2.26)דיסקית לפיניון8944353720

ISUZU305.09זרוע תחתון מוט פיתול8944354130

ISUZU164.03תושבת לקונסולה8944354853

ISUZU240.42מסגרת זרוע פקוד מזגן8944354984

ISUZU9.77תפס צינור בלם8944355530

ISUZU227.96מסילה לדלת8944355931

ISUZU240.63פח מרזב ימין8944355943

ISUZU240.63מסילה לדלת8944355953

ISUZU99.99מכסה גלגל קדמי8944356121

ISUZU227.16`ימ` פח פינה אח8944357762

ISUZU227.16`שמ` בית פנס אח8944357772

ISUZU80.79דלת מיכל דלק8944358470

ISUZU212.37מכסה8944358861

ISUZU786.09לחץ-שסתום בקרת תת8944362010

ISUZU14.05מכסה למיכל מתיזי מים8944363690

ISUZU51.14ידית חלון8944367570

4X2ISUZU1678.1גשר למתלה קדמי לטנדר8944368564

4X4ISUZU1678.1גשר למתלה קדמי לטנדר8944368574

ISUZU8.36בורג סורג8944369270

ISUZU253.74(62X30)מיסב כדורי8944369290

ISUZU149.49בורג למשולש תחתון8944372121

ISUZU359.5תמך לאלטרנטור8944372762

ISUZU4.62בורג גל הנעה8944373651

ISUZU13.51תזמון` בורג מע8944374931

ISUZU78.33צינור נשם8944374943

ISUZU513.93`פחית בית תיזמון אח8944379232

ISUZU13.47הגה כח` גומיה למש8944379840

ISUZU419.22שרוול למיסב לחץ8944383000

ISUZU41.7דחיף שסתום8944383051

2.5ISUZU16602.33בלוק מנוע 8944384044

ISUZU919.48משאבת דלק8944385331

ISUZU504.51גלגליה8944385340

ISUZU900.99תמך למזגן8944385402

ISUZU539.12מחזיק קפיץ עלה אחורי8944385740

ISUZU539.12מחזיק קפיץ עלה אחורי8944385751

ISUZU519.04בוכנה למנוע8944386252

ISUZU177.48`בוכנת קליפר קד8944386890

ISUZU916.05תומך רפידות בלם קדמי8944386900

ISUZU17.1סיכה מוביל רפידות בלם8944386940

ISUZU12.45`בורג תומך רפידות בלם קד8944387120

ISUZU114.37הגה כח` פלטה מש8944388641

ISUZU162.98צינור מרווח תפוח הגה תחתון8944391570

ISUZU22.41דיסקית מוט תמיכה8944391581

ISUZU222.14כסוי גלגל הגה8944393451

ISUZU81.88ה"מוט ת8944400791

ISUZU134.18מיסבים לגל ארכובה` ער8944400942

ISUZU134.18ערכת מיסבים לגל ארכובה8944400952

ISUZU50.72נשם לתיבת העברה8944405560

ISUZU369.81זרוע עזר להגה8944408933



ISUZU96.94בוכנת מאייד8944409750

ISUZU4581.04(WL3)אגן שמן 8944414190

ISUZU151.38אטם אגן שמן8944414200

ISUZU173.81אגן שמן` משטח אח8944414210

ISUZU173.81אגן שמן` משטח אח8944414220

ISUZU551.8בולם8944415100

ISUZU28.32מכסה אבק למחזיק שמן8944415341

ISUZU9.68תפס מוט מכסה מנוע8944415380

ISUZU4.89תפס נקבה לבידוד מנוע לטנדר8944418100

ISUZU34.48מחזור שמן8944418171

ISUZU121.51ווסת אוויר צנרת שמן מצמד8944418480

ISUZU311.2מסילה למושב8944418641

ISUZU303.37מסילה למושב8944418651

ISUZU37.24צינור בית טרמוסטט לחימום8944420520

ISUZU96.15פלטה תומכת ידית הילוכים8944420981

ISUZU7.62תותב ידית הילוכים8944420990

ISUZU3801.55מסנן ומצנן שמן מכלל8944421562

ISUZU58.9זרנוק8944421621

ISUZU11.36דיסקית. ק8944423980

ISUZU69אום8944423991

ISUZU125.28מצית לסיגריות מכלל8944425892

ISUZU15.85תפס צינור בלם8944428831

ISUZU11.97משענת8944429660

ISUZU190.44רצועה למזגן8944429700

ISUZU109.72מתג8944429741

ISUZU236.94שינן8944430941

ISUZU172.75(2-5)שינן מד מהירות 8944430950

ISUZU264.41שינן8944430960

ISUZU90.16פנס מכלל לוחית זהוי רכב8944431862

ISUZU31.17אטם בית הגה8944433600

ISUZU19.56בורג עין צנור שמן8944435350

ISUZU307.99מצמד` צינור מש8944435691

2730`                                                                                משולש למתלה קד8944455503 ISUZU1260.48

8944455513ISUZU1786.8

ISUZU5.25`דיסקית לבולם אח8944456880

ISUZU203.92זרוע לדלת תא מטען8944458374

ISUZU227.73בולם זעזועים קדמי8944463731

ISUZU17.17אטם8944463932

ISUZU23.2פילטר לגיר ספידומטר8944465711

ISUZU16.91זרנוק8944469721

ISUZU83.21שסתום למסנן אויר דיזל8944471570

ISUZU62.38ערכת אטמים למאייד דלק8944472320

ISUZU62.67נחיר מתיז מיים8944472350

ISUZU21.3בורג להגה8944474490

ISUZU1.8`אום לפנס אח8944474520

ISUZU59.39מפסק מעגל אלקטרוני8944474700

ISUZU63.93צינור מים מצנן8944475491

ISUZU9.89לאו-ו2קפיץ הילוך 8944480450

ISUZU17.96ה"מחזיק ת8944481990

ISUZU9.51בטחון לסינכרון8944482022

ISUZU97.2ידית אחיזה8944484882

ISUZU180.41`זרוע שילוב גיר אח8944487530

ISUZU419.2ה"זרוע ת8944487552



ISUZU17.05ה"קפיץ ת8944488070

ISUZU20.87ה"טבעת ת8944488080

ISUZU77מסנן סולר8944489841

ISUZU2422.91ציר8944491881

3.9ISUZU15.06מכסה מיכל עיבוי 8944493630

ISUZU634.47תומך לוח שעונים8944493744

ISUZU1224.57פלסטיק איוורור מתחת לדשבור8944493753

ISUZU369.8תזמון` מכסה תחתון מער8944494714

ISUZU72.91כבל מפלג8944494961

ISUZU1861.95גג לרכב8944496721

ISUZU297.33מנעול דלת8944498553

ISUZU297.33סגר דלת8944498563

ISUZU55ימין` ידית חיצונית לדלת אח8944498611

ISUZU50שמאל` ידית חיצונית לדלת אח8944498621

ISUZU389.61`ימ` קצר דלת אח8944498794

ISUZU381.16שמ` קצר דלת אח8944498804

ISUZU340.75מוביל שמשה8944498813

ISUZU340.75מוביל שמשה8944498823

ISUZU136.96גומי גשם חיצוני לדלת אחורי8944498832

ISUZU199.98גומיה לחלון8944501304

ISUZU1094.35(3.1)בית מסנן סולר 8944501353

ISUZU145.62מחזיק לקפיץ אחורי8944503103

ISUZU51.69מחזיר לקפיץ אחורי8944503112

ISUZU37.51תפס כבל בלם חניה8944503890

ISUZU10.21קליפס לידית מהלכים8944503920

ISUZU57.18רצועת הנעה משאבת היגוי8944503950

ISUZU296.76פח פינה אחורי תחתון ימין8944504080

ISUZU351.66פח פינה אחורי תחתון שמאל8944504090

ISUZU1822.59זרוע8944505092

ISUZU558.66גלגליה8944505642

ISUZU197.92מתג פנסי ערפל8944506480

ISUZU163.07`מתג ערפל שמשה אח8944506511

ISUZU5451.4בית גיר אוטומטי8944507580

ISUZU82.73מחבר צינור קרור שמן8944507610

ISUZU101.79מחבר צינור קרור שמן8944507620

ISUZU237.21שסתום מצנן  שמן מסנן8944507720

ISUZU428.39מתג נעילת דלתות8944508091

ISUZU423.4יחידת תרגום לחץ חוזר8944508110

ISUZU26.15תפס גומיה הגה8944509050

ISUZU19אטם מצנן מושלם8944509170

ISUZU2416.65מצמד מתנע8944509180

ISUZU44.38ה"פקק מלוי שמן ת8944514780

ISUZU5.28תפס לפנל סף8944517050

ISUZU22.14`בורג לציר קד8944523392

ISUZU609.38צוואר מילוי דלק8944524173

ISUZU303.77תזמון` מכסה עליון מער8944524211

ISUZU185.36מיסב לפיניון8944524480

N.L.SISUZU131.97מיסב 8944524491

ISUZU53.01אטם8944527070

3.9ISUZU87.7רצועה למזגן ומשאבת הגה 8944529040

ISUZU193.35כפתור ידית העברת הילוכים8944531611

ISUZU210.52כפתור ידית הילוכים8944531621

ISUZU180.67כפתור ידית הילוכים8944531741



ISUZU6.56בלוק פין מנוע8944533440

ISUZU1285.85מקשר ציריה תיבת העברה8944536994

ISUZU10.86חיישן מסנן דלק8944537460

ISUZU59.96מרווח8944537740

ISUZU10.52טבעת סגר טבור קדמי8944537780

ISUZU2098.55בית דיסקיות החלקה8944539310

ISUZU454.06צלב דיפירנציאל8944539320

ISUZU24.33דיסקית דיפרנציאל8944539350

ISUZU107.73פלטת חיכוך8944539360

ISUZU178.14דיסקת חיכוך8944539370

ISUZU188.82דיסקית בית סטיליטים8944539380

ISUZU12.04טבעת מיסב ציר אחורי8944540980

ISUZU45.7תפס לפח8944543550

ISUZU39.09תושבת קפיץ עלים אחורי8944544780

ISUZU53.53פין בוכנה8944544790

ISUZU628.4שסתום חום מנוע8944545800

ISUZU113.85תומך אלמנט לחץ שמן8944545821

2.5ISUZU31.77דיסקית מרווח גל ארכובה 8944546050

ISUZU4.49פקק מוט פסנתר8944546150

ISUZU288.18מסילה תחתונה לחלון8944547431

4X2ISUZU333.72` בולם זעזועים קד8944549182

ISUZU258.27בולם זעזועים קדמי8944549192

317.8בולם זעזועים                                                                                  8944549202 ISUZU432.28

ISUZU341.4גז-בולם זעזועים אחורי8944549212

ISUZU29.91בורג צינור מים8944551440

ISUZU214.75תפס8944552380

ISUZU40.94חיבור למצנן שמן8944553111

ISUZU80.12כבל מכסה מנוע8944554612

ISUZU385.12ידית דלת תא מטען8944554790

ISUZU22.22בורג ראש מנוע8944556670

ISUZU304.68וסת לחלון8944557009

ISUZU422.37מנגנון הרמת חלון8944557019

ISUZU371.12זרוע הילוכים8944558513

ISUZU398.69חוט הצתה8944566410

ISUZUISUZU79.46מסנן שמן בנזין 8944567412

ISUZU401.76מוביל מים בלום מנוע8944567943

ISUZU58.86פין בוכנת מנוע8944570081

ISUZU11.82אטם8944570480

ISUZU36.36תותב עליון טלטל בוכנת מנוע8944571580

ISUZU16.72דיסקית8944572730

ISUZU205.47מתג8944575110

ISUZU59.73נורת הלוגן לפנס ערפל8944582820

ISUZU267.08תושבת מנוע8944583843

ISUZU23.24תפס כבל בלם חניה8944594130

ISUZU765.6מוט8944594400

ISUZU1292.72מוט8944594410

ISUZU1125.24מוט8944594440

ISUZU1233.15מוט פיתול קדמי8944594450

ISUZU351.84בולם8944594522

ISUZU519.63תפוח מתלה קדמי8944594534

ISUZU645מוט מייצב קדמי8944594581

ISUZU10.7תותב8944594591

85משולש תחתון                                                                                      8944594602 ISUZU589.86



.850מתלה קדמי                                                                                      8944594612 ISUZU1087.51

ISUZU374.76תפוח מתלה8944594643

ISUZU300.74תפוח מכלל זרוע היגוי תחתונ8944594652

ISUZU741.6(תפוחים)זרוע הגה8944594782

ISUZU667.95(תפוחים)זרוע הגה8944594932

ISUZU603.9( ממסרים2.5(2ממסר חשמלי8944594950

ISUZU125.08פולי מאורר8944598154

ISUZU1466.53ידית החלפת הילוכים8944598198

ISUZU1466.53ידית החלפת הילוכים8944598218

ISUZU539.38זרנוק8944599510

ISUZU61.55מכסה לבית מצמד8944599580

ISUZU1280.43גל הינע8944600821

ISUZU7217.46ה"בית ת8944601991

ISUZU524.33הזרקה` שסתום מש8944602980

ISUZU12.72טבעת בטחון לציר8944603570

.247מתג ווקום                                                                                      8944605170 ISUZU230.19

ISUZU6.36טבעת אבטחה  לפין בוכנה8944606870

ISUZU465.42צוואר מילוי דלק8944607044

ISUZU511.65צוואר מילוי דלק8944607053

ISUZU2736.79מיכל דלק8944607235

ISUZU5.33בורג לממיר כח8944607420

ISUZU17.43מכסה זרוע מגב שמשה8944609650

ISUZU1182.04גל הינע8944618581

ISUZU1276.61גל הינע8944618641

ISUZU11.89קפיץ מןט העברת הילוכים8944618970

ISUZU26.58ה`פין נועל ת8944618980

ISUZU10.3אטם צנרת מזגן8944619020

ISUZU201.81מדיד שמן מנוע8944620521

ISUZU19.28אטם8944621120

ISUZU1122.08לא מסופק)שרוול בוכנה למנוע8944621300

ISUZU750.7מחזיק בית ציר הנעה קדמי8944621711

ISUZU750.7מחזיק בית ציר הנעה קדמי8944621721

ISUZU51.77אטם8944623600

ISUZU1286.34פגוש אחורי8944623682

ISUZU165.64ימין`תומך מגן אח8944623702

ISUZU289.32שמאל` תומך מגן אח8944623712

ISUZU137.7כסוי לפגוש אחורי8944623721

ISUZU120כסוי לפגוש אחורי8944623731

ISUZU30.72תותב ידית הילוכים8944624820

ISUZU47.63תותב ידית הילוכים8944624830

ISUZU12.44אטם מגופת ריקון ציר קדמי8944627340

ISUZU378.45מגן ידית הילוכים8944627413

ISUZU1638.48עול ציר הינע8944627600

ISUZU12.69בולם8944632580

ISUZU169.8צופר8944634492

ISUZU288.79צופר8944634502

ISUZU835.22סעפת יניקה8944635444

ISUZU87.8תותב8944636084

ISUZU56.79סופגים לגג8944636412

ISUZU62.34סופגים לגג8944636432

ISUZU301.89ה"טבעת נחושת ת8944638301

ISUZU23.24אטם8944646951

ISUZU40.89אטם8944646960



ISUZU265.46שסתום יניקה8944649210

ISUZU6.66אום תפוחי הגה8944654110

ISUZU12.94מוביל מגבר בלם8944655100

ISUZU103.02מסנן אוויר8944656560

ISUZU201.21מסילה למזרקים8944677273

ISUZU1463.09חיישן תאוצה8944677720

ISUZU352.37(N.L.S)זרוע הגבהת הרכב8944680011

ISUZU23.58בורג אמצעי קפיץ עלה8944680480

ISUZU43.32אטם8944681151

ISUZU471.76צינור8944685221

ISUZU16117.92דפרנציאל מכלל8944685473

ISUZU77.98קולר מוט פיטול8944685562

ISUZU22.28 אמפר30נתיך 8944686610

40AISUZU55.92נתיך 8944686620

50AISUZU52.3נתיך 8944686630

ISUZU35.1מחזיק דוד פליטה8944686960

ISUZU258.38צופר למערכת אזעקה8944692280

ISUZU1901.19שינן8944695241

ISUZU341.57מחזיק מיסב ציר אחורי8944696951

ISUZU6.6`דיסקית מיסב ציר אח8944697760

ISUZU7.47`דיסקית מיסב ציר אח8944697770

ISUZU7.47`דיסקית מיסב ציר אח8944697780

ISUZU893.86צינור8944699922

ISUZU65.26ריתמה חשמלית8944705820

LHISUZU748.05פח פנימי לעמוד 8944711476

ISUZU267.05`עמוד קדמי שמ8944711480

ISUZU267.05`עמוד קדמי שמ8944711490

ISUZU2430.84דבל` קד` מסגרת ימ8944711500

ISUZU3955.81דבל קבינה` שמ` עמוד קד8944711511

ISUZU170.11סגר אחורי עמוד עליון8944711650

ISUZU189.66ימין` סגר פח עמוד אח8944711690

ISUZU201.54שמאל` סגר פח עמוד אח8944711700

ISUZU6.05אום כונס אויר לפגוש8944713300

ISUZU17.96`בורג מחזיק מיסב ציר אח8944713843

ISUZU14.58`בורג מחזיק מיסב ציר אח8944713851

ISUZU91.39(בנזין)צינור הגה כח8944716832

ISUZU34.26פקק גל זיזים8944719412

ISUZU99.42חיצון- מיסב לסבבת 8944720990

ISUZU63.65מיסב לפיניון8944721000

ISUZU27.56לוח מגע צופר8944721111

ISUZU77.63שרוול לדיפרנציאל. ק8944721180

ISUZU595.17מוט מוצב קדמי8944723110

ISUZU519.04מחזיק קדמי למרכב8944723664

ISUZU41.73רצועה למאוורר8944723780

ISUZU47.65מתאם כניסת מים8944725830

ISUZU4.25אטם צנור מים8944725841

ISUZU84.53צינור יציאה מים ממגדש8944725852

ISUZU215.73גלגליה8944725890

ISUZU56.13שינן8944726061

ISUZU127.2שינן מד מהירות8944726081

ISUZU29.52טבעת8944726790

ISUZU394.41בולם8944729730

ISUZU81.62תותב למשאבת הזרקה8944731200



ISUZU32.75קפיץ8944731280

ISUZU380.4בולם זעזועים אחורי8944731860

33בולם  למנוע                                                                                      8944731870 ISUZU535.42

ISUZU626.46`מוט מייצב קד8944731914

ISUZU178.86גלגל שניים מד מהירות8944733032

2.5TDISUZU106.84 (18)שינן8944733042

ISUZU255.16שינן8944733072

ISUZU255.16(Z16)שינן לספידומטר8944733082

ISUZU57.06כסוי גומי לדושת דלק8944733761

ISUZU571.18מנגנון הטייה מושב ימין8944734972

ISUZU12.35.ה.בורג ת8944736240

ISUZU500מראה מכלל לדלת8944737181

ISUZU176.52מראה מכלל לדלת8944737211

ISUZU143.96קפיץ8944737901

ISUZU73.96קפיץ8944737911

ISUZU159.28טבעת סגר8944739362

ISUZU17.43ה"אטם ת8944739470

ISUZU252.52צינור יניקה8944739551

ISUZU117.81בולם8944740291

ISUZU164.55כס)ידית חיצונית לדלת נוסע 8944740303

ISUZU246.97כסף)ידית חיצונית לדלת נהג 8944740313

ISUZU259.39כ`ימ` ידית חיצונית לדלת אח8944740323

ISUZU259.39`שמ` ידית חיצונית לדלת אח8944740333

ISUZU393.05צנור חימום8944740732

ISUZU57.58זרנוק8944740762

ISUZU444.03צינור8944740783

ISUZU342.32ציר דלת8944741011

ISUZU384.29ציר דלת8944741021

ISUZU21.46לולב עמוד הגה8944742060

ISUZU8190גל הינע אחורי8944743053

ISUZU12621.9הינע סופי אחורי8944743063

ISUZU65.24מוט להילוך אחורי8944743302

ISUZU3828.5בית ידית הילוכים8944744024

ISUZU2287.48שטיח מגומי8944746546

ISUZU281.58`ימ` כיסוי מדרכה קד8944747082

ISUZU249.09פנל מדרכה8944747092

ISUZU154.79`שמ` כסוי מדרכה אח8944747111

ISUZU249.09לוח ריפוד ריצפה8944747152

ISUZU15.32תפס לפנל סף8944747170

ISUZU201.01אוורור תא נהג` סורג מע8944747624

ISUZU148.47אוורור תא נהג` סורג מע8944747643

ISUZU210.79אוורור תא נהג` סורג מע8944747663

ISUZU352.1כסוי לוח שעונים8944747774

ISUZU333.88כסוי תחתון לוח מחוונים8944747784

ISUZU13.44ון לטורבו`גוז8944749430

ISUZU109.88זרנוק8944750241

ISUZU349.97מחבר8944752032

ISUZU36.36זרנוק8944752051

ISUZU58.18(2.5)צינור שמן8944752062

ISUZU3349.08הגה` גלגלי שיניים למש` סט8944753691

ISUZU7.65הגה כח` תיקון למש` ער8944753740

ISUZU16הגה כח` בורג מש8944753811

ISUZU6.63לולב פגוש קדמי8944754240



ISUZU247.5תא כפפות לטנדר איפון8944758577

ISUZU422.37קונסולה מרכזית לרדיו8944758582

ISUZU357.12קונסולה קדמית8944758592

ISUZU697.87מתאם8944761270

ISUZU523.53`תושבת ימ8944762671

ISUZU523.53`תושבת שמ8944762681

ISUZU6.9בורג לסעפת פליטה8944762820

ISUZU236.41פלסטיק כיסוי קורה מרכזית8944767972

ISUZU35.92מסגרת לידית פתיחת דלת8944768522

ISUZU35.92מסגרת לידית דלת8944768532

ISUZU102.22ידית אחיזה8944768733

ISUZU115.43קופסא לדלת8944768752

ISUZU12.94כיסוי פנימי לחגורת בטחון8944768783

ISUZU11.89כפתור ריפוד דלת נהג8944768793

ISUZU12.15כפתור רפוד דלת נהג8944768824

ISUZU124.15מאפרה לדלת אחורית טנדר8944769171

ISUZU108.03כיסוי חגורת בטיחות8944769955

ISUZU120.45כסוי חגורת בטיחות8944769986

ISUZU275.37מתג מגבים8944770942

ISUZU1215.59גלגל הגה8944771201

ISUZU504.25כיסוי לוח שעונים8944771354

ISUZU375.08כסוי לוח שעונים אפור8944771364

ISUZU653.49כיסוי לוח שעונים8944771414

ISUZU544.93כסוי לוח שעונים רפוד למתגי8944771424

ISUZU221.35(חום)מסגרת לרדיו 8944771472

AISUZU31.83מוביל למשענת ראש דגם 8944774430

BISUZU31.83מוביל למשענת ראש דגם 8944774460

ISUZU24.01מכוון גב מושב אחו` מכסה שמ8944775210

ISUZU56.53מכסה בית נתכים8944775732

ISUZU15.32מוביל סגר דלת8944775983

ISUZU529.61אפור` ריפוד תחתון לדלת ק8944776043

ISUZU241.69כסוי בלוח מחוונים8944776281

ISUZU12.63בורג עמוד הגה8944779761

ISUZU34.83ה"מחזיר שמן ת8944781180

ISUZU71.32ה"תותב ת8944781190

ISUZU76.07קפיץ מוט העברת הילוכים8944781210

ISUZU98.09סגר מכסה מנוע8944781332

ISUZU12.94שמאל-מכסה לחלון רוח8944781421

ISUZU48.87רצועה למזגן8944781731

ISUZU724.81קונסולה ידית הילוכים8944782462

ISUZU4.26בורג ציריה משולש הגה עליון8944787270

ISUZU27.56בורג קישור למרכב8944787300

ISUZU5001.56 קבינה וחRH` מסגרת לדלת קד8944787870

ISUZU5001.56 קבינה וחLH` מסגרת לדלת קד8944787880

ISUZU1702.41מוביל מאוורר מנוע8944788652

ISUZU20.46בורג מוט פיתול קדמי8944788680

ISUZU110.41צנור מחזיר שמן8944788692

ISUZU87.27צנור בית תרמוסטט לחימום8944788701

ISUZU626.81מחזיק פלטה הגה כח8944788801

ISUZU25.07וזון לבית טרמוסטט`ג8944790111

ISUZU6.18לולב8944790340

ISUZU312.48ידית מכלל בלם חניה8944790880

ISUZU58.74בלום` כבל מע8944790911



ISUZU137.88מחזיק זרוע בלם חניה8944790940

ISUZU192.56בלום` כבל מע8944790950

ISUZU133.92בלום` כבל מע8944790990

ISUZU123.88ווסת רצועת משאבת הגה כח8944791220

ISUZU20.72חיבור חשמלי לבית מצערת. ק8944793110

ISUZU16.11תושבת לחוט בית מצערת.ק8944793430

ISUZU13.04ה"בורג מעצור לת8944794342

ISUZU183.18צינור מד שמן8944794450

ISUZU53.62קפיץ מחזיר בלם חניה8944796002

ISUZU127.41נעלי בלם8944797091

ISUZU114.15נעל בלם אחורי מכלל ימין8944797101

ISUZU120.84נעל בלם אחורי מכלל שמאל8944797111

ISUZU5.18ה.בורג ת8944797120

ISUZU31.43)פחית לחיזוק שינן ספידומטר8944797200

ISUZU11.94אטם לצינור קרור שמן8944797240

ISUZU74.22נשם לגיר אוטומטי8944797290

ISUZU10.57תפס לצינור נשם8944797300

ISUZU20.93שמן.מ8944797400

ISUZU540.42שמן גיר אוטומט` מש8944797410

ISUZU42.42שמן גיר אוטומטי.מ8944797421

ISUZU81.09שמן קדמי לגיר אוטומטי.מ8944797470

ISUZU64.45שמן אוטומט` אטם למש8944797480

ISUZU6.22שמן` בורג לבית מש8944797490

ISUZU126.26זרוע לשילוב גיר8944797600

ISUZU14סליב לזרוע גיר8944797610

ISUZU18.96(RACE)הילוך לגיר 8944797630

ISUZU38.23מיסב8944797640

ISUZU353.42קפיץ לגיר8944797700

ISUZU176.79דיסקית לגיר8944797720

ISUZU6.6טבעת בטחון8944797750

ISUZU19.92טבעת בטחון8944797760

ISUZU22.6מיסב8944797780

ISUZU20טבעת בטחון8944797830

ISUZU49.92טבעת לגיר אוטומט8944797950

ISUZU14.3שיבה8944797960

ISUZU53.89טבעת להילוך8944797970

ISUZU714.54מצמד חד כיווני8944797980

ISUZU296.9פיסטון הילוך שני8944797990

ISUZU53.09אטם8944798010

ISUZU25.09דיסקיות לגיר8944798030

ISUZU13.34טבעת בטחון8944798040

ISUZU98.32קפיץ לגיר אוטומט8944798050

ISUZU210.42טבעת לגיר אוטומט8944798060

ISUZU140.39דיסקיות לגיר אוטומטי8944798070

ISUZU40.94דיסקית לגיר8944798090

ISUZU29.58דיסקית לגיר8944798110

ISUZU28קפיץ8944798120

ISUZU19.92טבעת אטימה8944798130

ISUZU15.85קפיץ8944798150

ISUZU2.31טבעת בטחון8944798180

ISUZU94.3כיסוי לבנד8944798220

ISUZU15.06אטם לכיסוי בנד8944798240

ISUZU47.66פין לבנד8944798250



ISUZU395.95פיסטון להילוך נמוך8944798260

ISUZU441.65שרוול לגיר אוטומט8944798270

ISUZU165.48דיסקיות לגיר אוטומטי8944798320

ISUZU36.28מיסב8944798360

ISUZU36.28טבעת בטחון8944798370

ISUZU36.28מיסב8944798380

ISUZU3206.44(פלאנטרי)גיר8944798390

ISUZU36.28טבעת בטחון8944798400

ISUZU21.9מיסב8944798410

ISUZU8.2טבעת בטחון8944798420

ISUZU7.68טבעת לגיר8944798440

SUN) (INPUTISUZU857.01ציר גיר אוטומט8944798460

ISUZU7.62מיסב8944798470

ISUZU26.32טבעת בטחון8944798480

ISUZU21.52טבעת בטחון8944798490

ISUZU4297.09(פלאנטרי)גיר8944798500

ISUZU20.09טבעת8944798510

ISUZU593.79`פלנג8944798520

ISUZU22.79טבעת בטחון8944798530

ISUZU1175.88הילוך מושלם8944798540

ISUZU62.07טבעת לגיר8944798590

ISUZU135.51טבעת לגיר8944798740

ISUZU1475.51(פלאנטרי)גיר 8944798760

ISUZU35.88טבעת בטחון8944798770

ISUZU52.28בטחון למיסב8944798780

ISUZU18.67טבעת בטחון8944798820

ISUZU365.19מיסב חד כיווני8944798850

ISUZU34.34פלטה לגיר8944798860

ISUZU310.37בוכנה למצמד8944798890

ISUZU107.06קפיץ לגיר8944798900

ISUZU152.51דיסקית לגיר8944798910

ISUZU327.27טבעת גיר8944798940

ISUZU327.27פחית למצמד8944798960

ISUZU72.64טבעת לגיר8944799020

ISUZU13.74קייל8944799040

ISUZU14.79טבעת לגיר8944799050

ISUZU16.91`)אוטומ)אטם למסנן שמן 8944799230

ISUZU13.74אטם למסנן שמן8944799240

ISUZU13.63בורג לסולונוייד8944799270

ISUZU40.42`כדורית למח גיר אוטו8944799310

ISUZU80.04ציר לנעילת ידית גיר8944799750

ISUZU8.43.ה.קפיץ ת8944799760

ISUZU3.94ה.בורג ת8944799780

ISUZU29.58א)מחזיר שמן לשינן ספידומטר8944800400

ISUZU8.71בורג חיזוק ספידומטר8944800430

ISUZU104.6שסתום לגיר8944800580

ISUZU7.66מחזיר שמן למח8944800600

ISUZU1735.95מח לגיר אוטומטי8944800640

ISUZU84`)אוטו)שסתום למח 8944800650

ISUZU336.78(אוטומטי)סליב למח 8944800660

ISUZU26.15`)אוטומ)קפיץ לבוכנה למח 8944800700

ISUZU65.51`)אוטומ)שסתום למח 8944800740

ISUZU195.47`)אוטומ)שסתום למח 8944800770



ISUZU9.6פין נעילה8944800780

ISUZU217.39שסתום למח8944800800

ISUZU195.47`)אוטומ)שסתום למח 8944800820

ISUZU173.54`)אוטומ) 2-3שסתום להילוך 8944800830

ISUZU17.7קפיץ לשסתום לחץ8944800870

ISUZU13.82בורג למסנן שמן גיר אוטומטי8944800960

ISUZU19.28בית לקפיץ8944800970

ISUZU230.6שסתום למח8944800990

ISUZU11.91אטם לממסר8944801010

ISUZU28.41קפיץ בלם8944801900

ISUZU23.61`קפיץ נעלי בלם אח8944801910

ISUZU5.18גרומט8944801920

ISUZU22.05בורג תיבת הילוכים8944803441

ISUZU43.47(ארוך) אמפר60נתיך 8944803820

80AISUZU52.52נתיך 8944803840

ISUZU59.17`גומיה לחלון אח8944806860

ISUZU132.3מתג8944808700

ISUZU3.81בורג לדלת מטען8944810210

ISUZU15.32תפס לדלת8944812850

ISUZU4.8גומיה מעבה מזגן8944816851

ISUZU27.15מכסה מיכל הגה כח8944818412

ISUZU38.23דיסקית8944819070

ISUZU40.54אום מחזיק מזרק דלק8944822170

ISUZU25.89תא למטבעות8944822802

ISUZU485.5צנור מחזור תערובת8944823050

ISUZU2413.74גלגל שיניים העברת הילוכים8944823171

ISUZU20.87ה"פלטה ת8944823792

ISUZU35.4אטם8944824950

ISUZU34.87אטם8944824960

ISUZU33.81אטם8944824970

ISUZU20.87ה"קפיץ ת8944824980

ISUZU22.45קפיץ העברת כח8944824990

ISUZU19.92טבעת סגר העברת הילוכים8944825010

ISUZU249.09תותב לתיבת העברה8944825791

ISUZU134.71ה"צואר מחזיר שמן ת8944830302

ISUZU8.49אטם מקשר העברת הילוכים8944830350

ISUZU339.78רפידות בלם קדמי8944832201

ISUZU37.32טבעת בטחון8944833790

ISUZU99.05גומיה לגיר8944833820

ISUZU23.23גומיה לגיר8944833850

ISUZU582.17ל אוטומ"פלטת מצמד אחורי תה8944834260

ISUZU426.86גלגליה8944836831

ISUZU7.32גומיה8944868350

ISUZU10.83קליפס לצינור בלם8944873690

ISUZU930.58מצמד חד כווני8944898850

ISUZU4.83בורג לגלגל רזרבי8944899310

ISUZU10.3`גומיה פח אח8944924930

ISUZU7.92תפס לכנף פנימי8944933960

4WDISUZU133.66סמל 8944935822

ISUZU516.93תושבת בקרה אמצעית8944937270

ISUZU231.89ציר דלת8944986310

ISUZU1351.36קורה שניה למרכב8944987071

ISUZU23.65שמן` דיסקית מש8960137610



ISUZU17.31שמן` דיסקית מש8960137620

ISUZU23.65שמן` דיסקית מש8960137630

ISUZU23.65שמן` דיסקית מש8960137640

ISUZU23.65שמן` דיסקית מש8960137650

ISUZU23.65שמן` דיסקית מש8960137660

ISUZU41.21ה"מגנט אגן שמן ת8960139380

ISUZU418.41סולנויד8960141830

ISUZU358.38ה"אגן שמן מתאם ת8960141860

ISUZU86.88`דיסק מצמד תהל אוטו8960141870

ISUZU115.69`פלטה לגיר אוטו8960141940

ISUZU160.6ה"דיסקיות ת8960141950

ISUZU498.78ה"גלגל שיניים ת8960141990

ISUZU3616.92ה"גלגל שינים ת8960142020

ISUZU70.59`ל אוטו"אטם עוקת שמן תד8960142340

ISUZU53.08אטם אגן שמן8960142350

ISUZU510.33ה"מעביר כח ת8960142680

ISUZU47.67ה"פלטה ת8960142690

ISUZU40.41ה"אטם ת8960142700

ISUZU66.56ה"אטם ת8960142960

ISUZU62.63ה"טבעת הנעה ת8960142970

ISUZU98.38ה"פלטה ת8960143070

ISUZU68.68ה"אטם בוכנה ת8960143170

ISUZU44.64ה"אטם ת8960143210

ISUZU32.23ה"אטם ת8960143310

ISUZU57.06ה"אטם ת8960143320

ISUZU81.62`שסתום למח גיר אוטו8960143380

ISUZU23.04מגביל לזרימת שמן8960143530

ISUZU7233.57ה"גלגל שינים ת8960143760

ISUZU31.83דיסקה8960143900

ISUZU251.46שמן` בוכנה מש8960144030

ISUZU42.53שמן` קפיץ מש8960144040

ISUZU136.3מכסה בוכנת סרוו8960144130

ISUZU53.09ה"אטם סרוו ת8960144140

ISUZU60.16`לגיר אוטומ` שמן אח.מ8960144160

ISUZU21.18ה"אטם ת8960144170

ISUZU2976.63`ל אוטו"חישן תה8960144220

ISUZU253.31`דוחף שסתום גיר אוטו8960144290

ISUZU87.43`שסתום למח גיר אוט8960144340

ISUZU37.77`כיסוי לשסתום גיר אוט8960144390

ISUZU209.99`שסתום למח גיר אוטו8960144450

ISUZU140.79ה"מגן מתג ת8960144540

ISUZU36.1ה"דיסקית ת8960144590

ISUZU2089.9ה"תוף ת8960145810

ISUZU37.62ה"מיסב מעביר כח ת8960146020

ISUZU9.6ה"דיסקית ת8960146070

ISUZU450.36`דיסקית לגיר אוט8960146230

ISUZU14.79אטם צנור שמן8960146730

ISUZU18.23אטם מסנן שמן8960146900

ISUZU2890ה"עוצר תוף ת8960148050

ISUZU1620.19`ל אוט"ריתמה חשמלית לתה8960148550

ISUZU140.26`דיסק מצמד תהל אוטו8960149020

ISUZU1567.43ה"בוכנה ת8960149280

ISUZU942.99אוטו`(במח` בוכנה להילוך אח8960149640



ISUZU24.54שמן` אטם מש8960149730

ISUZU211.84`שמן גיר אוטו` שסתום למש8960149970

ISUZU3027.09ה"גלגל שיניים ת8960150370

ISUZU306.14ה"גלגל מד מהירות ת8960150530

ISUZU460.59ה"מסנן שמן ת8960150620

ISUZU280.07שמן לטורק.מכסה מ8960151870

ISUZU2.07ה"בורג ת8960152150

ISUZU374.03ה"מעגל ת8960153850

ISUZU149.91(פינים(5ה"מקשר ת8960154080

ISUZU119.22(פינים(4ה"מקשר חשמלי ת8960154090

ISUZU33.28ה"אטם מח ת8960154170

ISUZU240.11`ל אוטו"מגופת עוקת שמן תה8960154810

ISUZU585.87ה"פלטה מח ת8960154940

ISUZU1828.93מעביר כח ממיר מומנט8960155260

ISUZU123.62ה"סוגר ת8960156010

ISUZU8.56טבעות סגירה8960157140

ISUZU184.11ה"שסתום לחץ ת8960160720

ISUZU1593.34מיסב חד כיווני8960162090

ISUZU4358.63ה"גלגל שינים ות8960162530

ISUZU31.7ה"אטם ת8960165140

ISUZU1111.25`ל אוטו"עוקת שמן תה8960165540

ISUZU527.76זיז בלם חניה8960166200

ISUZU1901.83גלגלת נעילת גיר8960166690

ISUZU7976.61ה"מוח ת8960168310

ISUZU179.55ה"בוכנה ת8960169160

ISUZU35.25ה"קפיץ ת8960169720

ISUZU24.3ה"פקק נועל ת8960170270

ISUZU117.27ה"בוכנה ת8960170930

ISUZU22.58ה"סיכה ת8960170980

ISUZU7646.69ה"ת` מכסה אח8960171090

ISUZU775.92מיסב חד כיווני8960171490

ISUZU16.35טבעת גומי8960171890

ISUZU85.85ה"פלטה ת8960172830

ISUZU577.15ה"מוט ת8960172860

ISUZU23.65ה"שמן ת` דיסקית מש8960172890

ISUZU23.65ה"שמן ת` דיסקית מש8960172900

ISUZU23.65ה"שמן ת` דיסקית מש8960172910

ISUZU23.65ה"שמן ת` דיסקית מש8960172920

ISUZU23.65ה"שמן ת` דיסקית מש8960172930

ISUZU23.65ה"שמן ת` דיסקית מש8960172940

ISUZU19013.32ה"מוביל ת8960173480

3.5ISUZU9140.69בנזין` מוח לגיר אוטו8960173570

ISUZU9140.69`ה אוט"שסתום בקרה ת8960173600

ISUZU127.32`דיסקית לגיר אוטו8960173700

ISUZU92.76`דיסקית לגיר אוטו8960173710

ISUZU2433.29`סינכרון גיר אוטו8960173730

ISUZU20.07ה"אטם מח ת8960173990

ISUZU20.07ה"אטם ת8960174000

ISUZU301.8ה"בוכנה ת8960174010

ISUZU251.46ה"פלטה ת8960174510

ISUZU1586.37`מתג מצב הילוכים אוטו8960175110

ISUZU7338.44`ה אוט"בית ת8960175120

ISUZU49.92טבעת אוטמת שמן8960175530



ISUZU1567.43ה"בוכנה ת8960175590

ISUZU8.45ה"קפיץ ת8960175850

ISUZU78897.84ה אוטומטית"ת8960175880

ISUZU205.77ה"טבעת הנעה ת8960176030

ISUZU1517.76ה"מתג בורר ת8960176200

ISUZU2089.9`תוף גיר אוטו8960180090

ISUZU4897.38`)אוט)ממסר למח 8960180430

5ISUZU76634.33.גיר אוטומטי מושלם בנזין 8960182704

ISUZU56.79זרוע לנעילת הילוך8960182740

ISUZU8963.45`מוח תחתון מושלם לגיר אוטו8960182890

ISUZU494.48`פלטה למוח גיר אוט8960182900

ISUZU379.84ה"מקשר חשמלי ת8960183300

ISUZU120.71`אטם למח גיר אוטו8960183380

ISUZU32.23`תפס למתג אוטו8960184500

ISUZU1046.52צמה למח8960184780

ISUZU1006.33`צמה למוח גיר אוטו8960184800

ISUZU54989.67(EUROPE)תיבת הילוכים8960185070

ISUZU1095.78צמה למח8960185370

ISUZU1565.24`צמה למח גיר אוט8960185810

ISUZU1828.93`ציר מרכזי לגיר אוטו8960230430

ISUZU537.53ה"מקשר ת8960232990

ISUZU288.44`שמן אוט` פחית למש8960235070

ISUZU1150.03`אגן שמן לגיר אוט8960237070

ISUZU117.81ה"דיסקית ת8960400780

ISUZU8546.1ה"בית ת8960410070

ISUZU67.2`ה אוט"מסנן ת8960410090

ISUZU1099.17ל או"תיקון מסנן שמן תה` ער8960410110

ISUZU121.51`ה אוט"מסנן מוח ת8960410120

ISUZU3331.79תוף בילום הילוך שני גיר או8960410540

ISUZU8457.09שמן` מש` ער8960410920

ISUZU4255.62ה"תוף ת8960410950

ISUZU3941.02ה"תוף מצמד ת8960411000

ISUZU2721.5לטרו` ל אוטו"תיקון לתה` ער8960411180

ISUZU2655.7ה"תוף ת8960411220

N.L.SISUZU6458.84ממסר 8960411560

ISUZU7338.44ה"בית מתאם ת8960411920

ISUZU4253.24ה"תומך אמצעי ת8960412030

ISUZU3910.12ה"תושבת ת8960412820

ISUZU6798.79ה הילוכים"שמן ת` מש8960412830

ISUZU5616.49`ה אט"שמן ת` מש8960412840

ISUZU5.37`ה אוטו"מחזיר שמן ת8960413270

3.5ISUZU11069.2` בית לגיר אוט8960413740

ISUZU12055.51ה"בית ת8960415370

ISUZU8272.19בית ממיר כח8960416530

ISUZU8002.49`שמן לגיר אוט` מש8960416640

ISUZU138.99בורג8960418100

ISUZU10749.85יחידת בקרה8960420180

ISUZU8002.49משאבת שמן לגיר אוטומטי בנז8960422340

ISUZU1080.33`סולנויד לגיר אוטו8960426320

ISUZU572.64`ל אוט"סליל לתה8960426640

ISUZU615.45ממסר למח8960426660

ISUZU368.15ל"סולנויד תה8960426670

ISUZU229.22מנעול לדלת קדמי ימין8970000192



ISUZU229.22אפור` שמ` מנעול לדלת קד8970000202

ISUZU1206.61ריפוד לגג8970016612

ISUZU450.05מראה פנימית8970018280

8970018280Pמראה פנימי מפירוקISUZU320

ISUZU640.02סמל לתא מטען8970018571

ISUZU497.88סמל8970018581

ISUZU365.26פנס נקודה8970024930

ISUZU16.91כפתור8970029030

ISUZU216.58`ימ` מתג חלון אח8970031190

ISUZU425.97מתג מנגנון שמשות אחוריות ש8970031200

ISUZU541.66לחצן צופר8970031300

ISUZU641.6חובק הגה8970031312

ISUZU322.23חובק הגה8970031362

ISUZU248.03-תפוח ידית בקרה תיבת העברה8970031441

ISUZU285.54כפתור לחיצה ידית הילוכים8970032900

ISUZU174.07סמל תא מטען8970032990

ISUZU157.96סמל8970033000

ISUZU17.17מוביל כפתור נעילה8970033913

ISUZU150.3מוט דחיף8970041810

ISUZU114.37מוט דחיף8970041840

ISUZU2156.73חגורת בטיחות זכר8970045174

ISUZU1760.52חגורת בטיחות זכר8970045204

ISUZU2156.73חגורת בטיחות זכר8970045533

ISUZU1883.61חגורת בטיחות זכר8970045563

ISUZU411.54חגורת בטיחות נקבית ימין8970045651

ISUZU411.54חגורת בטיחות נקבית ימין8970045711

ISUZU411.54חגורת בטיחות נקבית שמאל8970045741

ISUZU411.54חגורת בטיחות נקבית8970045801

ISUZU453.01חגורת בטיחות אחורית פנימית8970045991

ISUZU788.47חגורת בטיחות אחורית8970046022

ISUZU788.47חגורת בטיחות כסא אמצעי8970046122

ISUZU301.6פנס אור פנימי8970047352

ISUZU670.4כסוי גלגל הגה8970048452

ISUZU529.87כסוי פלסטי לצינור הגה8970048462

ISUZU1342.07מתג חלון חשמלי נוסעים8970059302

ISUZU116.49סמל טרופר להגה8970065220

ISUZU121.77סמל גלגל הגה8970065300

ISUZU61כפתור ווסות גב מושב8970068881

ISUZU117.19כפתןר הזזת גב מושב8970068942

ISUZU443.01מתג חלון חשמלי נהג8970072500

ISUZU229.28אפור- ל ידנית "תפוח תה8970073340

ISUZU627.61זרוע בלם חניה8970077132

ISUZU4274.37גריל ירוק לטנדר8970081512

ISUZU1443.28גלגל הגה ספורט8970091330

ISUZU582.96כסוי להגה8970091391

ISUZU529.87כיסוי גלגל הגה8970091421

ISUZU641.08(N.L.S)כסוי גלגל הגה8970091580

ISUZU3767.22גלגל הגה אפור ספורט8970091750

ISUZU6066.32גלגל הגה אפור עור8970091780

ISUZU587.19`ידית פנימית משיכת דלת שמ8970093391

ISUZU587.19`ידית פנימית דלת ימ8970093401

ISUZU541.66לחצן צופר8970099490

ISUZU31.12לולב טלטל בוכנת מנוע8970106060



ISUZU144.57ממסר למאוורר פנימי8970112830

ISUZU41.4בורג ראש מנוע8970119982

ISUZU202.3גלגל שניים מד מהירות8970120852

ISUZU178.08(Z18)גלגל שניים מד מהירות8970120862

ISUZU212.76צינור מיכל מים8970121581

ISUZU3229.95שסתום מכלל בקרת מטען8970123341

ISUZU8.76קליפס8970124981

ISUZU204.45`ימ` מסילת דלת קד8970125392

2ISUZU262.29צינור דלק מזרק 8970129252

ISUZU150כנף קדמית ימין8970129870

ISUZU3053.5כנף קדמית שמאל8970129880

ISUZU5251.7 חצי קבינLH` מסגרת לדלת קד8970130061

ISUZU2503.55פנל טורפדו עליון חצי קבינה8970130140

ISUZU2784.07פנל טורפדו דבל קבינה8970130150

ISUZU3714.92תא מטען` דלת אח8970130910

RHISUZU2249.18` עמוד אח8970133850

ISUZU2249.18דבל קבינה` שמ` עמוד אח8970133860

ISUZU172.22זרוע העברה8970135181

ISUZU694.43כיסוי עמוד אחורי ימין8970135372

ISUZU694.43שמאל` כיסוי עמוד אח8970135382

ISUZU40.19דיסקית אבטחה לגל ארכובה8970142080

ISUZU6.94פין למונע בנזין8970142951

ISUZU304.03צנור הגה כח8970143630

ISUZU142.9גומיה בולמת עמם8970145690

ISUZU275.49היגוי` ערכת תיקון מע8970146660

ISUZU17.72אטם בית טרמוסטת לצינור כני8970146960

ISUZU380.63זרנוק8970149151

ISUZU2880.49חד קבינ` פנימי ימ` דופן אח8970151641

3.5ISUZU5.58בורג לגלגל תנופה בנזין 8970151870

ISUZU22.94בורג למחזיק פיקה8970155230

ISUZU136.56שסתום יניקה8970155462

ISUZU117.51שסתום פליטה8970155471

ISUZU93.24תושבת שסתום יניקה8970156100

ISUZU21.66מצמד` קפיץ מש8970160250

ISUZU95.09זרנוק8970161041

ISUZU600.4מכסה גל ארכובה8970161402

.828גלגלת גל זיזים                                                                                 8970161411 ISUZU1120.23

ISUZU398.06מעגל מודפס לוח מחוונים8970161690

ISUZU2044.74מד מהירות8970161731

ISUZU323.55רצועת תזמון מנוע8970163260

ISUZU10625.82(3.1)ראש מנוע 8970165047

ISUZU465.95מנוע מכלל מיכל מתיזים אחור8970165450

ISUZU2444.07מד זרימת אויר8970166261

ISUZU21.66ה"קפיץ ת8970175000

ISUZU1254.42צוואר כניסת דלק בנזין8970176992

ISUZU1151.93צוואר כניסת דלק דיזל8970177711

ISUZU404.38מתג הצתה8970178550

ISUZU721.32מנעול הגה מכלל לטנדר8970178563

ISUZU410.22ווסת מצערת8970180750

ISUZU984.99תא מצערת8970180760

ISUZU130.2`מוט קישור מוט פיתול אח8970181252

ISUZU652.43כבל בלם חניה8970181533

ISUZU652.43כבל בלם חניה8970181545



ISUZU70.2תותב קדמי8970181650

ISUZU89.89תותב משולש תחתון8970181661

ISUZU154.47זרוע למוט פיתול משולש תחתו8970182200

ISUZU262.03מוט מקשר מוט פיתול קדמי8970182272

ISUZU262.03מוט מקשר מוט פיתול קדמי8970182281

ISUZU7540.77(צינור)בית ציר קדמי 8970182300

ISUZU107.28תותב גומי מחזיק בית ציר הנ8970182400

ISUZU135.51`עליון שמ` פח פינה אח8970182441

RHISUZU5944.29` דופן אח8970183070

ISUZU5944.29 קבינה וחציRHדופן אח 8970183090

ISUZU6277.11 קבינה וחציLHדופן אח 8970183100

RHISUZU7118.67` דופן אח8970183110

LHISUZU6141.07` דופן אח8970183120

ISUZU321.2צינור ווקום בלם8970183711

ISUZU837.34מגן חום צנור עמם8970183752

A.B.SISUZU850רוטור חישן 8970184251

ISUZU575.09`בלמים אח (סנסור)חישן8970184261

ISUZU42.21ממסר8970184620

ISUZU317.6מתג מנגנון פנסים8970184630

ISUZU310.67מתג מפשיר אדום8970184642

ISUZU105.75(68X22)מיסב כדורי8970185351

ISUZU1200מסגרת מושב נהג8970185550

ISUZU477.47מתג ביקורת שיוט8970185822

ISUZU2602.69סנסור חמצן8970185860

RHISUZU1574.03פינה אח לדופן אח 8970185922

LHISUZU1574.03פינה אח לדופן אח 8970185932

ISUZU78.19`תפס דלת מטען ימ8970187463

ISUZU78.19`תפס דלת מטען שמ8970187473

ISUZU404.38מתג הצתה8970187920

ISUZU450.36שסתום משאבת וקום מכלל8970188750

ISUZU8291.05צמת חוטים8970188870

ISUZU4459.39חישוק גלגל אלומיניום8970189033

ISUZU254.88צינור חימום8970189122

ISUZU78.3צינור מים לחימום8970189142

ISUZU929.79קירור` מאוורר מער8970189170

ISUZU74.42(72X30)מיסב  כדורי אחורי8970189211

ISUZU11.2תפס מכסה פח אבנים8970189380

ISUZU89.02צנור דלק8970190371

ISUZU723.23ה"טבעת ת8970190420

ISUZU224.52זרנוק8970190470

ISUZU153.73ה"מוט ת8970190603

ISUZU153.73ה"מוט ת8970190612

ISUZU348.1מעביר כח לאחור8970191551

ISUZU5.25תפס מכסה בסיס מראה8970192000

ISUZU31.28מגופת ריקון ציר קדמי8970192020

ISUZU42קפיץ מחזיר דוושת דלק8970192830

ISUZU361.61אטם ראש מנוע בנזין8970193611

ISUZU49.39(אוטומטי)אטם עליון למח8970195280

ISUZU21.51(אוטומטי)אטם תחתון למח 8970195290

ISUZU1923.76שמן גיר אוטומטי` ציר מש8970195310

ISUZU6.76שמן` בורג לבית מש8970195320

ISUZU441.12בית הילוך נמוך8970195340

ISUZU441.12בית הילוך נמוך8970195350



ISUZU441.12טבעת להילוך נמוך אחורי8970195360

ISUZU441.12בית הילוך נמוך8970195390

ISUZU862.95מצמד חד כווני8970195420

ISUZU157.43קפיץ להילוך ישיר8970195430

ISUZU626.34מיסב חד כווני8970195450

ISUZU534.63בית פלאנטרי8970195460

ISUZU103.35מיסב8970195470

ISUZU18.89בטחון למיסב8970195480

ISUZU172.22זרוע לידית הילוכים8970197491

ISUZU44.9קשר תבת כלים8970197690

ISUZU399.76מתג8970197730

ISUZU58.35צינור קרור שמן8970198681

ISUZU808.02`צלב קד8970202790

ISUZU801.68לגל הינע` צלב קד8970202811

ISUZU723.75מקשר גל הנעה8970203100

ISUZU472.02מחזיק קפיץ עלה אחורי8970203180

ISUZU157.38טבעת8970205971

ISUZU663שמאל` מחזיק מיסב ציר אח8970207913

ISUZU389.7ימין` מחזיק מיסב ציר אח8970207923

ISUZU5.52פין זרוע דלת נהג8970208590

ISUZU290.2מיסב לחץ מושלם8970209040

ISUZU1233.92מוט קישור מרכזי להגה8970209513

ISUZU640.23זרוע להגה8970209522

ISUZU242.64קצה מוט הגה8970209531

ISUZU277.38מתג התנעה8970209980

ISUZU51.51תפס שינן מד מהירות8970210190

ISUZU158.48תותב מוט גרירה8970210550

ISUZU32566.53קורונה ופיניון8970210913

ISUZU34194.97ביצה- מכלל הינע סופי 8970210923

ISUZU79.69תותב גלגלים מד מהירות8970211334

ISUZU89.28זרנוק8970212341

ISUZU5046.99גלגל תנופה8970214012

ISUZU5751.73מסנן ומצנן שמן8970214061

ISUZU8.82גומיה8970217370

ISUZU227.64`ימ` אטם מסילת חלון קד8970218832

ISUZU292.67`שמ` אטם מסילת חלון קד8970218842

ISUZU84.33מדיד שמן מנוע לטרופר בנזין8970219303

ISUZU3237.61מגבר בלם8970219411

ISUZU2580.39מגבר בלם8970219422

ISUZU22.45תפס כבלי מנוע8970220160

ISUZU14.04תפס לרפוד דלת8970220170

ISUZU1281.62זרנוק8970221850

ISUZU1207.4זרנוק8970221880

ISUZU1597.54צינור פליטה8970223391

3.5ISUZU40.15מעביר למסנן שמן בנזין 8970224730

ISUZU4302.37לוח מחוונים מכלל8970225793

ISUZU9856.25לוח מחוונים מכלל8970226093

KB) (ISUZUISUZU188.6סמל 8970226931

ISUZU589.57סמל8970226980

ISUZU589.57סמל8970226990

ISUZU388.02מתג8970228790

ISUZU196.79זרוע דוושת דלק8970228960

ISUZU381.16שמן` שינן מפעיל מש8970229490



ISUZU76.86צינור מיים למצנן8970230190

ISUZU613.34שמן` שינן מפעיל מש8970230861

ISUZU533.31סבבת דיפירנציאל סרן אחורי8970230890

ISUZU863.49שינן דיפרנציאל סרן אחורי8970230900

ISUZU50.72קפיץ שסתום מנוע8970231081

ISUZU492.1כסוי נוי לגלגל8970232491

ISUZU37.73גל ארכובה` מחזיר שמן קד8970233730

ISUZU61.81מבודד8970234810

ISUZU7.2קפיץ לסינכרון8970237100

ISUZU33.55שסתום בדיקה8970241290

ISUZU533.52(INPUT)תוף 8970242550

1605.9                                                                           (חוטים4)חיישן חמצן8970242560 ISUZU2001.35

ISUZU2153.03מוט מייצב קדמי8970244841

ISUZU1767.91קפיץ בולם זעזועים אחורי8970244880

ISUZU283.69זרוע הילוכים8970245031

ISUZU49.39תומך כבל בלם חניה8970247080

ISUZU129.99מיסב למתנע8970248420

212כיסוי ידית הילוכים                                                                              8970249550 ISUZU268.63

ISUZU268.63מכסה תחתון ידית הילוכים8970249560

ISUZU103.7מחזיר שמן8970252060

ISUZU872.99מד חום8970253700

ISUZU897.3מד חום8970253710

ISUZU47.81שסתום בקרת שמן מנוע8970254391

ISUZU68.29מיסב למתנע8970256760

ISUZU42.79קפיץ8970258200

ISUZU12טבעת בטחון8970258210

ISUZU28.53קפיץ לבוכנה למח8970258250

ISUZU11.2בורג לבית גיר אוטומט8970258300

ISUZU236.41סליק הילוך שני8970258340

ISUZU158.75דיסקיות לגיר אוטומטי8970258350

ISUZU157.43דיסקית לגיר8970258380

ISUZU556.02`בית הילוך קד8970258410

ISUZU162.18זרוע לשילוב הילוכים8970258480

ISUZU1019.33חיישן חום שמן8970258520

ISUZU40.15קפיץ8970258560

ISUZU1799.08הילוך שני8970258720

ISUZU15.3גומית קשר זרוע מגב8970258890

ISUZU783.19מיכל ווקום8970264214

ISUZU19.55תפס צינור הגה כח8970267030

ISUZU51.24ל"טבעת אטימה מצמד אחורי תה8970268890

ISUZU19.53אטם לחיישן מהירות8970271970

ISUZU109.36קפיץ8970272040

ISUZU70.32בוכנה למח8970272050

ISUZU44.9קפיץ לבוכנה למח8970272060

ISUZU108.3`שסתום למח גיר אוטו8970272070

ISUZU29.85קפיץ לשסתום8970272080

ISUZU103.28`צינורית לשמן גיר אוטומ8970272110

ISUZU3974.04(אוטומטי)אגן שמן 8970272120

X2ISUZU66.56` אטם לצינורית שמן אוטומ8970272280

ISUZU649.17(כחולINPUT(חיישן 8970273830

ISUZU370.02מסנן שמן לגיר אוטומטי8970273860

ISUZU6180.96תיבת העברה8970277725

ISUZU2000תיבת העברה8970277726



ISUZU2007.18גל זיזים ימין טרופר בנזין8970279572

ISUZU1810.35גל זיזים שמאל טרופר בנזין8970279582

ISUZU17.55פקק מנוע8970282462

ISUZU208.94צינור למזרק דלק8970282921

ISUZU299.54מגן בוץ חישוק אחורי8970285240

ISUZU6.76בורג מווסת8970286810

ISUZU16.02מצמד משנית` קפיץ מש8970287360

ISUZU445.35פולי מחולל זרם8970290040

ISUZU6785.58ווקום בלם8970290111

ISUZU40.92מיסב  מחטים הילוך חמישי8970293711

ISUZU342.45צלב8970295260

ISUZU351.15צלב לגל הינע קדמי8970295270

ISUZU147.13מחולל זרם` אטם מכסה אח8970295340

ISUZU34.65קבל לאלטרנטור8970295370

ISUZU34.65קבל לאלטרנטור8970295380

ISUZU34.65קבל לאלטרנטור8970295390

ISUZU62.07מישר זרם למחולל8970295430

ISUZU44.11פלטה מחולל זרם8970295460

ISUZU438.18חריץ(52X25)+ה"מיסב ת8970296004

ISUZU6.96קפיץ ידית הילוכים8970299130

ISUZU2196.62מעביר כח לתיבת הגה8970299410

ISUZU1227.74מכסה תיבת הגה8970299420

ISUZU346.75תיקון מערי היגוי` ער8970299451

ISUZU2460.76ה"גלגל שניין ת8970301090

ISUZU104.74מיסב למתנע8970303870

ISUZU923.64חישוק לגלגל8970304732

ISUZU1703.28 לטנדר4X4חישוק לגלגל 8970304812

ISUZU401.98צנור מתכת קירור שמן8970307840

ISUZU6.22אום לחלון צד8970310710

ISUZU223.73מעביר תיבת הילוכים8970310790

5ISUZU4.25.אטם למכסה מצנן שמן בנזין8970310840

ISUZU14.58בית+נורה8970311770

ISUZU32.72בית נורה8970311800

ISUZU52.38מקשר מים למצנן8970314394

ISUZU1182.31ידית החלפת הילוכים8970314932

ISUZU1569.28ידית החלפת הילוכים8970314976

ISUZU932.64ידית החלפת הילוכים8970314996

3.5ISUZU17.43מכסה למצנן שמן בנזין 8970315071

ISUZU574.25שסתום8970315411

1757בית טרמוסטט                                                                                    8970315462 ISUZU2222.5

ISUZU55.13`מתג לדלת קד8970316392

ISUZU27.45מתג בלם יד8970318200

ISUZU358.32(חיצוני)` מיסב גלגל קד8970318870

ISUZU180.38(פנימי)` מיסב לגלגל קד8970318880

ISUZU3.7תפס כונס אויר8970319310

ISUZU1210.92נט לגלגל`ג8970320081

ISUZU188.85`)יח (6נדנד למנוע8970320131

ISUZU196.59`)יח (6נדנד למנוע8970320141

ISUZU1660.14וסת זרם לאלטרנטור8970320910

ISUZU4.23אום מגן בוץ8970321350

ISUZU276.03`)דל`(5חגורת תפס לכסא אח8970322392

ISUZU168`)דל`(3חגורת תפס לכסא אח8970322414

90AISUZU206.03גלגלת למחולל זרם 8970323010



ISUZU22.58פחמים למחולל זרם8970323100

ISUZU409.69צנור לחץ עודף8970323835

ISUZU188.33גומיה לידית הילוכים אוטומט8970324750

8970325080161ISUZU119.34

ISUZU23.94תפס מוט פיתול8970328690

ISUZU42.68פנס הבהוב צד8970328820

ISUZU8.98תפס פנס אתות צדדי8970328830

4X2ISUZU71.32אטם לבית גיר אחורי 8970329280

ISUZU49.39תושבת מוט פיתול8970329761

ISUZU8.64בורג חץ8970329771

ISUZU82.51בורג תותב משולש תחתון8970329860

ISUZU8.98צנורית מסנן אויר8970330710

ISUZU20.23אטם8970330720

ISUZU430.03גוש מעביר הילוכים8970330901

ISUZU460.14בלוק מעביר בורר הילוכים8970330921

ISUZU460.14גוש מעביר הילוכים8970330941

ISUZU6165.38תיבת העברה8970330952

ISUZU2529.44סינכרון לתיבת העברה8970330980

ISUZU1223.31מוביל מאורר מצנן מים8970331012

ISUZU2719.36 שמןNLSמשאבת 8970331744

ISUZU70.06מתג אור דלת8970332761

ISUZU524.19חיישן לחץ שמן8970332900

ISUZU850.77חישן מהירות8970332913

ISUZU8.98מחזיר שמן8970336730

ISUZU666.12מיסב מצמד8970336990

ISUZU311.8צלב8970339320

ISUZU160.08צנור מים עליון8970340030

ABSISUZU1552.32עם ` צלחת בילום קד8970340343

ISUZU851.24`צלחת בלם אח8970340361

ISUZU338.41מתג מראה8970340392

ISUZU45.7זרנוק מיבש8970341211

ISUZU4.27ברגים לדופן ארגז8970342540

ISUZU44.89מכסה תיבת הילוכים8970344221

ISUZU4680.89צינור פליטה8970344712

ISUZU471.96צלחת בלם יד ימין8970347352

ISUZU413.09צלחת לבלם יד שמאל8970347362

ISUZU214.89נעל בלם חניה ראשוני8970347371

ISUZU222.43נעל בלם חניה משני ימין8970347381

ISUZU216.89נעל בלם חניה משני שמאל8970347391

ISUZU256.64זרוע בלם יד ימין8970347401

ISUZU120.84זרוע בלם יד שמאל8970347411

ISUZU15.85דסקית בלם יד8970347420

ISUZU7.72טבעת נעלי בלם8970347430

ISUZU115.43פחית בלם יד8970347440

ISUZU115.43פחית בלם יד8970347450

ISUZU35.92קפיץ נעלי בלם8970347460

ISUZU20.99תפס בלם יד8970347470

ISUZU24.18פחית בלם יד8970347480

ISUZU39.33קפיץ בלם8970347490

ISUZU216.59בורג כוון נעלי בלם חניה8970347500

ISUZU9.78פין נעלי בלם8970347510

ISUZU6.16קפיץ נעלי בלם8970347520

ISUZU4.33תפס בלם יד8970347530



ISUZU481.2עןגן מגנט מצמד מזגן8970347880

ISUZU764.96עוגן מגנט מצמד מזגן8970347890

ISUZU1311.74גלגליה8970347900

ISUZU404.93גומית מגן ידית הילוכים8970349985

ISUZU59.37גומית מגן ידית הילוכים8970349990

ISUZU334.86ממסר חשמלי8970350050

ISUZU561.04זרוע ידית הילוכים8970350062

ISUZU84.65ל אוטו"מתג תה8970350070

ISUZU1116.01.ל אוטו"בקר תה8970350080

ISUZU316.44סקלה ידית הילוכים8970350100

ISUZU171.96נורה8970350130

ISUZU417.88זרוע דוושת דלק8970350252

ISUZU916.05`תושבת לדיסק בלם קד8970352501

ISUZU659.14(תקן אמריקאי)רפידות בלם  8970352571

ISUZU591.89`תושבת לדיסק בלם אח8970352600

ISUZU284.23בוכנת קליפר אחורי8970352610

ISUZU184.4ערכת תיקון בלמים8970352650

ISUZU726.84`רפידות בילום אח8970352660

ISUZU469.05בית מסמן אויר תחתון8970353021

ISUZU186.34מסנן אויר8970353030

ISUZU637.38תושבת קבינה8970353104

ISUZU89.81פלטה תומכת ידית הילוכים8970353741

ISUZU802.5זרוע עזר להגה8970353862

ISUZU82.44צואר דיפרנציאל8970353990

ISUZU372.71תושבת מיכל דלק8970355170

ISUZU1962.32חישן מהירות8970355333

ISUZU278.14ה"זרוע ת8970355591

ISUZU22.19תפס צינור בלם8970355652

ISUZU18.32אטם מכסה תיבת הילוכים8970355670

ISUZU25.4תושבת גומי למרכב8970355721

ISUZU38.04כסוי רמקול אחורי8970356860

ISUZU34.87אטם8970356910

ISUZU60.22נשם אויר תיבת העברה8970356942

ISUZU10.35אטם8970358831

ISUZU31.17תותב דוושת מצמד8970358850

ISUZU215.13ציר נדנדים גל זיזים8970361970

O/S 0.50ISUZU328.65בוכנה למנוע 8970363270

ISUZU4.11פקק לראש מנוע8970363351

ISUZU56.56תותב גומי מוט פיתול8970363420

ISUZU126.79פלטה מגע צופר8970365100

ISUZU6.94בורג כפול תיבת העברה8970367141

ISUZU31.96שמן` קפיץ מש8970368340

ISUZU154.29בית מסנן שמן8970368370

ISUZU409.69בית מסנן שמן8970368390

ISUZU7481.52מצנן מים8970369333

ISUZU6674.97מצנן מים8970369351

ISUZU6.57מגופת ריקון מצנן מים8970369390

ISUZU4562.53כבלים+2מסילה לכסא ימין8970369793

ISUZU1189.49`טבעות טבור קד8970372101

ISUZU10.3תפס לכפתור הזזת כסא8970372410

ISUZU52.3מצמד` מיכל שמן מש8970373350

ISUZU74.75צינור גומי מצנן שמן8970373860

ISUZU204.26זרנוק יניקה שמן משאבת היגו8970374672



ISUZU4.95מחזיק לדלת שמאל8970375080

ISUZU64.72`מחזיק צנור עמם קד8970375390

ISUZU72.87צינור מים8970377740

ISUZU52.62צינור מים8970378680

ISUZU73.7צינור  מים8970378690

ISUZU1592.34פליטה` צינור מער8970378901

ISUZU161.88צינור גמיש עודפים הגה כח8970379083

ISUZU13.04בורג בית סטיליטים8970380640

ISUZU16.7בורג דיפרנציאל8970380650

ISUZU311.95כיסוי מנוע8970381020

ISUZU270.22תזמון` מכסה עליון מער8970381031

ISUZU379.31כיסוי מערכת גלגלי תזמון8970381040

ISUZU256.05תזמון` מכסה תחתון מער8970381051

ISUZU333.88סגר אחורי עמוד8970381471

ISUZU333.88סגר אחורי עמוד8970381481

ISUZU4746.66 לחצי קבינהRHדופן פנימי 8970381501

ISUZU1732.78חיזוק לכנף קד שמ איפון8970381600

ISUZU766.35 דיזל3.1מסנן דלק מושלם 8970381843

ISUZU248.29צינור סעפת יניקה8970381850

ERGISUZU3079.39בקר 8970381875

ERGISUZU2740.75בקר 8970381885

ISUZU769.98בית טרמוסטט8970381915

ISUZU93.28(דיזל)תומך מנוע ימין8970381952

ISUZU84.98(3.1)תומך מנוע שמאל8970381962

ISUZU1058.62משאבת בלם ראשית8970382470

ISUZU35831.34ארגז לרכב8970383530

RHISUZU2843.24דופן פנימי לכנף אח 8970383701

LHISUZU2843.24דופן פנימי לכנף אח 8970383711

ISUZU119.92פלה וויסות8970384021

ISUZU253.76מתג פנסי ערפל אחורים8970384191

ISUZU294.26צינור בילום8970384562

ISUZU316.97צינור בילום8970384582

ISUZU220.82צינור בילום8970384613

ISUZU1484.25בית דיפרנציאל8970385151

ISUZU11309.43טורבו מושלם8970385181

ISUZU325.96מתג מצערת8970387990

ISUZU10.3קליפס8970388000

ISUZU75.33גומיה תומכת דוד עמם8970388162

ISUZU27.53בוקסה לזרוע ידית גיר8970389370

ISUZU59.97דיסקית לגלגל תנופה8970389391

ISUZU308.52מתג טרמי8970389560

ISUZU404.14צנור מד שמן8970389602

ISUZU828.35מכסה לגלגל קדמי8970389770

ISUZU651.11מכסה גלגל קדמי8970389780

ISUZU257.64מסנו אויר8970390020

ISUZU528צנור אויר8970390042

ISUZU1576.51מצמד מאוורר קירור מנוע8970390340

ISUZU477.03מיכל עיבוי8970390365

ISUZU390.24(דלת (5תפס כסא ימין 8970390422

ISUZU377.17תפס כסא8970390432

ISUZU27.48מוט מותח מצבר8970390791

ISUZU96.68צנור נשב מנוע8970391852

ISUZU263.06(דיזל)תושבת מנוע ימין8970391893



3.0ISUZU441.8תומך לגיר דיזל 8970391956

ISUZU376.73תומך בולם זעזוע מנוע8970391966

ISUZU91.39צנור מצנן שמן8970391992

ISUZU7597.03קורונה ופיניון8970392381

ISUZU23710.06מושלם` דיפרנצייל קד8970392500

ISUZU540`רפידות בילום אח8970392691

ISUZU90.58צנור מיכל עבוי8970392973

ISUZU552.51בולם זעזועים קדמי מכלל8970393203

ISUZU1122.45בולם זעזועים אחורי מכלל8970393222

ISUZU774.18זרוע משענת קשור הגה8970393261

ISUZU19.55`תמך שמשה קד8970393390

ISUZU1305.4תא מצערת8970393740

ISUZU108.3מלקחיים תא כח לעמם8970393750

ISUZU65.28צינור גומי מצנן שמן8970394200

ISUZU1387.77סעפת פליטה8970394743

ISUZU44.58תותב גומי מוט פיתול8970395180

ISUZU56.56`)דל`(5בוקסה למוט פיתול אח8970395200

ISUZU3.96גומיה אוטמת גל זיזים8970395260

ISUZU3183.46ה"ת` מכסה אח8970395292

ISUZU37.29מסעף צינור מגבים8970396600

ISUZU237.57צילינדר מצמד8970397040

ISUZU280.1צילינדר מצמד8970397060

ISUZU1809.12פח אחורי לטנדר8970402640

ISUZU695.1טס לחץ מצמד8970402680

ISUZU194.67מחזיק פחמים לאלטרנטור8970404940

ISUZU8מכסה זרוע מגב8970405500

ISUZU321.48`צילינדר נעילת דלת ימ8970407801

ISUZU339.21`צילינדר נעילת דלת שמ8970407811

ISUZU498.7 יניקהNLSצינור 8970410394

ISUZU1255.74בית תחתון מסנן אוויר8970411110

ISUZU82.41תמך למצנן8970412252

ISUZU82.41תמך למצנן8970412262

ISUZU211.31מחזיק פחמים למתנע8970414240

ISUZU1871.72בנדיקס למתנע8970414270

ISUZU315.12`וו גרירה קד8970414642

ISUZU10.02`סגר מוט נעילת דלת קד8970415850

ISUZU9.78`סגר מוט נעילת דלת קד8970415860

ISUZU25.68אטם צנור שמן8970416380

ISUZU167.49צינור בילום8970417093

ISUZU233.94רצועת תזמון8970417840

ISUZU2367.78סעפת פליטה8970419901

ISUZU605.15הגה כח` פולי מש8970422661

ISUZU264.67מסנן אויר8970423170

ISUZU279.72מתג לחץ קונדנסר8970423850

ISUZU17.43קפיץ8970425770

ISUZU20.04קליפס לפנס ראשי8970425780

ISUZU4.4בורג לכיוון פנס ראשי8970426120

ISUZU483.54`טבעת מרווח לציר אח8970426410

ISUZU300.44צנור שמן8970426970

ISUZU358.15מכסה מיכל דלק עם מפתח8970429900

ISUZU250.65מכסה מיכל דלק עם מנעול8970429910

ISUZU1081.17מכסה מיכל דלק8970429920

ISUZU441.38גומיה למכסה שסתומים8970430200



ISUZU1067.14(E.G.R)שסתום זיקוק תערובת8970430218

ISUZU7.38תפס8970431990

ISUZU338.41מתג מגב שמשה אחורי8970432613

ISUZU1214.53תזמון` גלגליה מער8970432890

ISUZU1920.59אמצעי` פגוש קד8970433031

ISUZU6141.93גוף הצערת יניקה8970435584

ISUZU6458.31"(N.L.S)פל` צינור מער8970435964

ISUZU107.43`)דל`(3תפס משתיק קד8970437231

ISUZU343.39`צנורק עמם קד` מחזיק אח8970437271

ISUZU10.08מכסה בקונסול8970437321

ISUZU343.03יניקה` מתג חום מער8970437490

ISUZU377.95לחץ משנק-שסתום בקרת תת8970437500

ISUZU862.11`)דל`(5בולם אח8970438172

ISUZU1174.58`)דלת(3בולם אחורי 8970438182

ISUZU137.65שסתום פליטה8970438612

ISUZU8.52תפס8970438620

ISUZU1932.47ציר למשולש ימין8970438670

ISUZU1932.47ציר למשולש שמאל8970438680

IPONISUZU412.04ספוילר קד 8970438802

ISUZU150(SR917Y)מצת חימום8970440370

ISUZU118.6הגה כח` אטמים מש` ער8970440580

ISUZU4106.88מדחס מזגן8970441600

ISUZU354.45צינור מזגן8970441642

ISUZU308.04מזוג` צינור מיבש מער8970441661

ISUZU240.11בית ממסרים ונתיכים8970441800

ISUZU212.37מכסה תחתון לבית פיוזים8970441810

ISUZU198.11מכסה ממסרים ונתיכים8970441830

3.1ISUZU213.13מסנן אויר 8970442262

4X2ISUZU204.45` מד שמן גיר אוטומט8970442813

ISUZU1015.27פנס ראשי ימין8970444223

ISUZU700פנס ראשי שמאל8970444232

ISUZU680.01ספוג למושב8970445181

ISUZU7.04ל א"אטם מגופת ריקון שמן תה8970446710

ISUZU11488.86דיפרנציאל קדמי מושלם8970447270

ISUZU41.97עדשה תא נהג8970447840

ISUZU4.68מחזיק לדלת ימין8970448341

ISUZU64.72גומיה דוושת דלק8970448942

ISUZU56.53תפס למגן חום מפלט בנזין8970448963

ISUZU1877.53גלגליה8970449061

ISUZU4335.51סליל השראה מצמד מזגן8970449070

ISUZU377.17תפס כסא אחורי8970449171

ISUZU243.8(קצר)תפס לכסא ימין 8970449181

ISUZU164.14(קצר)תפס כסא שמאל 8970449191

ISUZU402.78ימין`מנעול מושב אח8970450593

ISUZU402.78שמאל`מנעול מושב אח8970450603

ISUZU1689.36סורג קדמי לטנדר8970450642

ISUZU79.67בורג לכסא8970451820

ISUZU25.44אטם צנור שמן8970453261

ISUZU3758.82פולי גל ארכובה8970453303

ISUZU1028.05טרופר דיזל- מעגל מודפס 8970455720

ISUZU16.91נורה8970456580

ISUZU241.16חיישן שמש8970456920

89704587202449.52ISUZU3416.82



ISUZU2337.9מצמד מגנטי למזגן8970458730

ISUZU87.96מחזיר שמן מדחס8970458820

ISUZU558.02שדה מגנטי מצמד מדחס8970458870

1650.0רשת חימום                                                                                    8970459180 ISUZU1972.92

ISUZU322.4מתג מגב פנס ראשי8970459272

ISUZU8.19קפיץ8970459430

ISUZU547.57שסתום למח8970459440

ISUZU113.85מחזיק שסתום חיישן איזון פע8970459850

ISUZU38.3תותב שסתום חיישן איזון טעי8970459860

ISUZU10.04צווארון שסתום חיישן איזון8970459870

ISUZU177.87שמן` צינור מש8970461620

ISUZU219.77הזרקה` צנור מש8970463170

ISUZU1494.39צנור גמיש מאייד מזגן8970463820

ISUZU691.53רצועת חישוק רזרבי8970464282

ISUZU413.81בית מאייד תחתון למזגן8970464861

ISUZU2037.99מאייד למזגן8970464880

ISUZU239.21תרמוסטט למזגן8970464911

ISUZU2950.75מנוע מאוורר8970464971

ISUZU8.61`יזון לגלגל קד`ג8970466820

ISUZU29.12מחזיר שמן תיבת הילוכים8970466993

ISUZU24.9מחזיר שמן תיבת העברה8970467000

ISUZU49.24(שחור)מחזיר שמן8970467032

ISUZU62.34ה" שמן תNLSמחזיר 8970467052

ISUZU42.24שמן.מ8970467053

ISUZU52.35מחזיר שמן תיבת הילוכים8970467072

ISUZU34.07אטם בלם חניה8970467890

ISUZU47.55מוט בלם חניה8970467921

ISUZU56.79מחזיק זרוע בלם חניה8970467932

ISUZU18.18`בורג לטבור קד8970467970

ISUZU11.62אטם לבורג מרכזי8970470000

ISUZU3517.07מצנן שמן  מסנן מכלל8970470011

ISUZU206.03זרוע בקרת הזרקה8970470071

ISUZU2639.85בקר התנעת בוקר8970470290

ISUZU393.84צנור מסנן אוויר8970470610

ISUZU447.2גומיה לידית הילוכים8970472120

ISUZU560.25`2גומיה לידית הילוכים אוטו8970472130

ISUZU179.78פנס פנימי8970473312

ISUZU234.03מכסה מתנע8970475460

ISUZU1246.76מצמד למתנע8970475470

ISUZU45.17`כפתור פיקוד נסיעה אוט8970475550

ISUZU339.95`)דל(3מגן חום למפלט בנזין8970475683

ISUZU200.48מגן חום צנור עמם8970475691

ISUZU2005.38מוט מיצב מתלה אחורי8970477372

ISUZU18.85וזון לסעפת`ג8970480551

ISUZU51.51`)דל`(3בוקסה למוט פיתול אח8970483180

ISUZU1107.03מתאם מסנן שמן8970486422

ISUZU3012.82`ימ` חזוק פח קד8970486893

ISUZU3012.82`שמ` חזוק פח קד8970486903

ISUZU239.49צנור גומי8970489033

ISUZU179.62מחזיק קפיץ מיכל דלק8970490501

3.0ISUZU48.27מחזיר שמן גל ארכובה 8970491450

3.1ISUZU115.78דיזל ` מחזיר שמן גל ארכ8970491460

ISUZU70.88ימין` נעל בלם אח8970491761



ISUZU67.67נעל בלם אחורי שמאל8970491771

ISUZU291.84מקשר צנור חימום קירור8970491934

ISUZU680.49מיכל הפרדה נוזל גז למזגן8970492510

ISUZU142.11פלטה עליונה מעבה מזגן8970492561

ISUZU148.71פלטה תחתונה קונדנסור8970492570

ISUZU885.39מפוח למזגן8970492590

ISUZU1918.21מפוח למזגן8970492610

ISUZU65.51תפס למעבה מזגן8970492670

ISUZU2737.65מעבה למזגן8970492703

ISUZU128.96צינור גומי מצנן שמן8970492850

ISUZU365.17מאוורר קירור מנוע8970494991

ISUZU1540.75ציר הנע קדמי8970495810

2.5ISUZU97.99מסנן שמן8970497081

ISUZU926.88פתח מילוי דלק8970497103

ISUZU4128.56מיכל דלק8970497166

ISUZU668.81ל"מגן תה8970497840

ISUZU32.49כיסוי מתגים אמצעי8970600221

ISUZU3720.46שסתום מכלל בקרת מנוע דיזל8970600472

ISUZU391.53מתג מראה8970601672

ISUZU3.73בורג לידית הילוכים8970601820

3.5ISUZU41.85 בנזין E.G.Rאטם לצינור 8970604140

ISUZU3.91בורג שמשה דלת אחורית8970607190

ISUZU248.46בית מדיד שמן8970610293

ISUZU3692.73גוף מצערת8970612703

ISUZU128.64צינור גומי מצנן שמן8970613072

ISUZU18.49נורה למתג אורות פנימי8970614220

ISUZU4578.4מיכל דלק8970614275

ISUZU3478.51מיכל דלק8970614295

ISUZU252.18`בלם קד` מיכל שמן מש8970615650

ISUZU8.08`בלם מר` גומיה מש8970615670

ISUZU14.26הגה כח` מחזיר שמן למש8970616370

ISUZU2509.89הגה כח` מש` גוף קד8970616420

ISUZU297.16גומית גשם שמאלית לדלת קדמי8970616445

ISUZU265.3גלגלת למותחן8970616670

ISUZU213.04מחזיק פולי מדחס8970616700

ISUZU144.49מפצל לצינור בנזין8970616740

ISUZU49.47שמן` ניפל ווקום מש8970618570

ISUZU23.06נורה למתגי מזגן8970619140

ISUZU174.57מתג למאורר חימום8970619152

ISUZU39.57כפתור זרוע חימום8970619160

ISUZU44.38כפתור מתג חימום8970619170

ISUZU74.75כבל חימום8970619190

ISUZU85.05כבל חימום8970619200

ISUZU1387.55זרוע בקרת חימום8970619214

ISUZU251.27מתג בקרת מזגן8970619230

ISUZU3968.49`קפיץ אח8970619330

ISUZU3968.49קפיץ8970619380

ISUZU1444.6עלה לקפיץ מתלה אחורי8970619400

ISUZU1505.62` אח1` קפיץ עלה מס8970619420

ISUZU2317.6בית הנע8970620180

ISUZU1058.16טבור קדמי חלקי8970620190

ISUZU5.33(10A)נתיך 8970620220

ISUZU81.62צינור ווסת אויר8970620900



ISUZU41.64תפס צנור בלם8970621771

ISUZU9.6נורה8970622870

819.3                                                                            (חוטים3)חיישן חמצן8970622920 ISUZU1482.09

ISUZU1903.42וסת זרם לאלטרנטור8970626500

ISUZU2139.56גוף משאבת ואקום מחולל זרם8970626600

ISUZU4.8ה"בורג ת8970627540

ISUZU1043.9מסילה לגג8970629552

ISUZU918.69מסילה לגג8970629572

ISUZU787.41`ידית אחיזה דלת אח8970629582

ISUZU4800.75`בית דפרינציאל אח8970629751

ISUZU168.52תומך אחורי למנוע8970630193

3.0ISUZU154.79דיזל ` תפס תומך מנוע אח8970630203

ISUZU169.84תמך מגן ימין8970630452

ISUZU85.62תמך מגן שמאל8970630462

.82זרנוק                                                                                           8970630520 ISUZU98.09

ISUZU1763.16צינור חימום8970630542

ISUZU3910.12משאבת שמן הגה כח` ער8970631320

ISUZU605.15הגה כח` פלטה שמן מש8970631330

ISUZU266.79הגה כח` מקשר מש8970631380

ISUZU499.76מערי תיקון משאבת שמן8970631410

ISUZU32.91צינור כניסת מים למגדש8970632340

ISUZU12630.29גל ארכובה טרופר בנזין8970632420

ISUZU213.16מיסבים לגל ארכובה` ער8970632430

ISUZU201.01מיסבים לגל ארכובה` ער8970632440

ISUZU139.76כחול-מיסבים לגל ארכובה` ער8970632580

ISUZU423.69שחור-מיסבים לגל ארכובה` ער8970632590

ISUZU423.69ירוק-מיסבים לגל ארכובה` ער8970632600

ISUZU236.41מיסבים לגל ארכובה` ער8970632610

ISUZU236.41מיסבים לגל ארכובה` ער8970632620

ISUZU236.41מיסבים לגל ארכובה` ער8970632630

ISUZU68.46(47X20)מיסב לציר 8970633650

ISUZU126.61ממסר טעינה8970634412

ISUZU6564.5קורונה ופיניון8970635730

ISUZU6369.29פעמון חיצוני8970636220

ISUZU112ציר מכסה תא מטען8970638972

ISUZU142.37תפס מיכל שמן הגה כח בנזין8970640854

ISUZU44.37תפס8970643821

ISUZU439.62פנל פח טורפדו8970645450

ISUZU230.88צינור חימום8970645610

ISUZU349.17דלק` חישן מפריד משקעים מער8970647121

ISUZU135.77תפס מנעול תא כפפות8970647530

ISUZU38.08מכסה מיכל עיבוי8970648971

ISUZU323.58הגה כח` שסתום מש8970649860

ISUZU29.09קולר לפלטת לחץ למצמד8970650730

ISUZU8308.37קורונה ופיניון8970650930

ISUZU2654.11דוד עמם8970651770

ISUZU93.77כבל חימום8970652180

ISUZU2428.8ימין` בית רפידות קד8970653500

ISUZU2428.8שמאל` בית רפידות קד8970653510

ISUZU467.53`בוכנה לבית רפידות אח8970653640

ISUZU7838.46משאבת דלק8970653702

ISUZU106.8סגר דלת8970656000

ISUZU93.99סגר דלת8970656010



ISUZU2025.72מקדם בקרת הזרקה8970657073

ISUZU2421.67מד מתח חשמלי בקרת הזרקה8970657091

ISUZU599.55צינור מתכת לקרור שמן8970658841

ISUZU180.11צינור מתכת לקרור שמן8970658851

ISUZU100.9תושבת למגן חום למפלט בנזין8970659260

ISUZU136.83תושבת למגן חום מפלט בנזין8970659270

ISUZU10.89לולב8970659841

ISUZU466.98רצועת תיזמון8970659860

1ISUZU362.16)חריץ 3.1(אטם ראש 8970661960

2ISUZU292.44)חריץ 3.1(אטם ראש מנוע 8970661970

3ISUZU382.04) )3.1סתם ראש חריץ8970661980

ISUZU191.5בית רדיו8970662532

ISUZU8.4נורה למתג מפשיר אדים8970662580

ISUZU16.91נורה למתג8970662590

ISUZU28.26זרוע ידית הילוכים8970663390

ISUZU1347.92 למצמדNLSדיסק 8970663450

ISUZU264.6זרנוק שמן מצמד8970664390

ISUZU1120.23ימין-תזמון` גלגל שינים מער8970664801

ISUZU1524.11פתח תבת העברה8970665043

ISUZU176.18 להגהNLSתושבת 8970667581

ISUZU190.18הגה` תושבת למש8970667591

ISUZU258.21מתג אזהרה מנוע8970667610

ISUZU213.93מתג אנטנה8970667960

ISUZU390.4(בנזין (4X4תושבת מנוע ימין8970668000

ISUZU100.11זרנוק שמן מזווג8970668832

ISUZU558.45(ממסרים3.1(3ממסר חשמלי 8970669160

ISUZU152.55כבל דוושת דלק8970669173

ISUZU10.59תפס מצנן8970669620

ISUZU419.2גוש העברת הילוכים8970671030

ISUZU364.78פולי משאבת הגה כח8970687640

ISUZU507.95פולי משאבת הגה כח8970687650

ISUZU514.64מתג איתות8970687752

4X4ISUZU425.54קצה מוט העברה 8970687810

ISUZU5.69אום לפנס ראשי8970688190

ISUZU4648.29)מבצע קיץ(מדחס למזגן 8970688202

ISUZU6451.23מדחס מזגן8970688211

ISUZU560.25אנטנה8970691061

ISUZU24553.14ל`תיבת העברה מכלל לתהל אוט8970692070

ISUZU59.17זרנוק8970692600

ISUZU1730.67צנור גמיש למזגן8970693271

ISUZU135מתג8970693281

ISUZU15.66קליפס8970693780

ISUZU305.88רוטור לחיישן מהירות8970694500

ISUZU13.08טבעת לגיר8970694510

ISUZU670.4פיסטון להילוך נמוך8970694540

ISUZU88.75צינור לנשם גיר אוטומטי8970694550

ISUZU2620.44ציר לגיר8970694560

ISUZU10.86טבעת בטחון8970694570

ISUZU26.5טבעת בטחון8970694580

ISUZU394.44כבל תאוצה8970694590

ISUZU260.45תפס לכבל גז8970694600

ISUZU69.03שמן אחורי גיר אוטומטי. מ8970694650

ISUZU47.02קפיץ מוט הגה8970695011



ISUZU90.07ציר לקונסולה8970696681

ISUZU82.41תפס לקונסולה8970696701

ISUZU315.88צינור אויר8970697445

3.1ISUZU20422.95משאבת הזרקה 8970697452

ISUZU31360.98משאבת הזרקה8970697470

ISUZU19553.52משאבת הזרקה8970697480

ISUZU585.87שסתום מתג ווקום8970697780

ISUZU591.68שסתום8970697790

ISUZU1409.82מצמד מאוורר8970697830

ISUZU145מתג טרמי8970697861

ISUZU3932.46מסנן שמן8970697922

ISUZU200.64צינור שמן8970697931

ISUZU2003שסתום וואקום8970698030

3.1ISUZU14218.35טורבו 8970700292

ISUZU3678.99`בקרת שיוט אוט8970701170

ISUZU2153.03מוט פיתול קדמי8970703170

ISUZU48.75`בוקסה למוט פיתול אח8970703590

ISUZU502.93שסתום8970705540

ISUZU988.43צינור הזרקת דלק8970705580

ISUZU292.38ווסת לחץ8970706200

ISUZU119.92מוט העברה הילוכים8970706752

ISUZU280.78צינור מים8970706902

ISUZU439.6צנור חימום8970706912

ISUZU6705.9מדחס מזגן8970707141

ISUZU871.94מיכל עיבוי למצנן8970707662

ISUZU1535.3דוד פליטה8970708834

ISUZU3306.02צינור פליטה8970708881

ISUZU1214.27צינור פליטה8970708990

ISUZU2484.53צנור מפלט אחורי8970709010

ISUZU2176.54צינור פליטה8970709041

ISUZU2827.92צנור עמם קדמי8970709130

ISUZU118.6צינור מים עליון8970709381

ISUZU96.2צמת חוטים מנוע8970711160

ISUZU189.88צינור הגה כח8970711553

ISUZU85.12צינור הגה כח8970711563

ISUZU356.82כבל מוביל מחולל זרם8970712130

ISUZU72.36מחזיר שמן גל ארכובה8970715601

ISUZU171.76 ליטר3.גל ארכובה ` מחזיר שמן אח8970715611

EGRISUZU3057.2יחידת בקרה 8970716641

ISUZU79.76מוט דחיף מרים שסתום8970716730

ISUZU556.74אחור-ו5טבעת סינקרון הילוך 8970716880

ISUZU1557.92מנורת אזהרה לוח מכשירים8970717022

ISUZU319.35סמן הילוכים8970717070

ISUZU10.57פקק מים8970717161

ISUZU474.67מיכל מילוי שמן8970717970

ISUZU499.76תיקון משאבת בלם` ער8970718030

2.5DISUZU148.18סמל 8970718510

ISUZU59.39מתג אור פנימי8970718640

ISUZU37.86צינור מים לחימום8970718651

ISUZU263.9מתג8970719090

ISUZU180.41דלתית לחימום8970720390

ISUZU325.42מחזיק גל הנע8970726680

ISUZU36.12גומיה בסיס אנטנה8970727280



ISUZU23.04טבעת אנטנה8970727310

ISUZU36.63טבעת אנטנה8970727320

ISUZU25.59אום אנטנה8970727330

ISUZU419.99טרופר-מוט אנטנה ל8970727350

ISUZU26.32בורג תומך מזלג לגיר8970728270

ISUZU34.6תפס לקונסולה8970729441

ISUZU304.56מיסבים לכל ארכובה צהוב` ער8970729780

ISUZU304.56ירוק-מיסבים לכל ארכובה` ער8970729790

ISUZU304.56כתום-מיסבים לכל ארכובה` ער8970729810

ISUZU304.56ירוק-מיסבים לגל ארכובה` ער8970729830

ISUZU304.56צהוב-מיסבים לגל ארכובה` ער8970729840

ISUZU304.56כתום-מיסבים לגל ארכובה` ער8970729850

ISUZU284.22-מיסבי טלטל בוכנה סטנד` ער8970729860

ISUZU284.22-מיסבי טלטל בוכנה סטנד` ער8970729870

ISUZU127.58`מחזיק דלת אח8970730050

ISUZU449.57תמך פולי גל ארכובה8970730790

ISUZU51.9מוט8970736122

ISUZU4.13לחצן כסוי פנימי לדלת8970740050

ISUZU18.84גומיה מכסה שסתומים8970746530

ISUZU5.28תותב8970747140

ISUZU1643.24`צמה לגיר אוטו8970748151

ISUZU814.35מקשר בית דיפרנציאל8970752163

ISUZU321.99צנור גומי לצנור אוויר8970753411

ISUZU17125.49מדחס למזגן8970753660

ISUZU1461.51צינור מזגן8970753670

ISUZU1730.67צינור גמיש למזגן8970753821

ISUZU581.43צנור מים תחתון8970754671

ISUZU67.36דיזה למאייד8970755670

ISUZU265.51מיכל מים מתיזים8970756170

ISUZU1047.86בלם יד מושלם8970760560

ISUZU409.69מוביל ידית בלם חניה8970760590

ISUZU1802.34מעבה מזגן8970760802

ISUZU641.6צינור נחושת הג כח8970764520

ISUZU142.97ציר דלת ימין אחורית עליון8970768900

ISUZU117.27ציר דלת שמאלית אחורית עליו8970768910

ISUZU150.8ציר דלת ימינית אחורית תחתו8970768920

ISUZU150.8ציר דלת שמאלית אחורית תחתו8970768930

ISUZU6.2דיסקית תושבת מרכב8970773861

ISUZU338.41מתג מגב שמשה8970775320

ISUZU638.96אלמנט שאיבת אויר8970777201

ISUZU1051.03מד מהירות8970779071

ISUZU3228.63ציר הגה תחתון8970779281

ISUZU1544.71ציר הגה8970779291

ISUZU11.91אום הגה8970779940

ISUZU1784.29מצמד למתנע8970780020

ISUZU786.36הזרקה` מנתק מזגן מש8970780302

ISUZU875.9הזרקה` מנתק מזגן מש8970781162

3.1ISUZU293.55כבל דושת דלק 8970781473

ISUZU4322.45עמוד הגה8970782320

ISUZU5060.46מוט הגה מתקפל8970782400

ISUZU42.79קפיץ למוט הגה8970782410

ISUZU459.87ימין-כנף פנימית קדמית8970783281

ISUZU459.87כנף פנימית קדמית שמאל8970783291



ISUZU2811.54מצנן שמן8970783761

ISUZU1641.89בקרה נגד גניבה8970784590

ISUZU603.57דוושת מצמד8970785690

ISUZU2097.56מסנן אויר מושלם8970785940

ISUZU109.36זרנוק8970786440

ISUZU8.79טבעת להילוך8970787291

3.1TDISUZU138.41סמל 8970788830

ISUZU256.98צינור אויר8970789212

ISUZU57.85מכסה מיכל עיבוי8970790070

ISUZU10.23אטם מזרק דלק8970790110

ISUZU3683.48סעפת יניקה8970792142

ISUZU2603.05מצמד מגנטי מזגן8970792740

ISUZU1924.99מיסב פולי מדחס8970792750

ISUZU190.98מד גובה שמן גיר8970793600

ISUZU1011.93גשר אמצעי8970794220

ISUZU729.09`קד` גלגל שינים דיפ8970795180

ISUZU784.67גלגל שיניים דיפרנציאלי קדמ8970795191

ISUZU1188.12מזרק דלק8970795320

ISUZU387.21צינור למיבש8970797040

ISUZU9187.44מצעיר עמם8970799691

ISUZU84.09צנור מים מצנן שמן8970799950

ISUZU71.76צנור מים מצנן שמן8970799970

ISUZU3573.86מצנן שמן8970800001

ISUZU240.11תושבת פנל אמצעי8970801191

ISUZU3349.87מצערת פליטה8970803720

ISUZU858.73כסוי תחתון לוח שעונים8970804811

ISUZU249.09תריס איוורור ימני8970804861

ISUZU198.12צינור מים מצנן שמן8970805120

3.0ISUZU15.82בורג לגלגל תנופה דיזל 8970805611

ISUZU154.79צינורית למיכל עבוי8970805880

ISUZU545.19בוכנה למנוע8970805971

ISUZU154.38עדשה ללוח מחוונים8970806090

ISUZU9.77גומיה תומכת צנור עמם8970806940

ISUZU16.91תזמון` אטם מער8970808930

ISUZU673.57צלב8970808971

ISUZU857.88מזרק דלק8970811572

ISUZU377.73נחיר דלק מנוע דיזל8970811581

ISUZU487.61גומי עליון8970812644

ISUZU487.61גומי עליון8970812654

ISUZU36.45מוט דחיף8970812751

ISUZU39.84מוט דחיף8970812761

ISUZU367.95ניקל משקוף8970812783

ISUZU4329.63מתקן בקרת הזרקת דלק8970812870

ISUZU1218.76צינור8970813191

ISUZU67.62תותב מתלה אחורי8970814080

ISUZU114.64`תושבת מראה ימ8970814143

ISUZU114.64`תושבת מראה שמ8970814153

ISUZU1159.85גשר שלדה8970815150

ISUZU313.27שמאל-מסילה לחלון קדמי8970815340

ISUZU174.42צינור חימום8970815560

ISUZU292.35מתג פנס ערפל8970816122

ISUZU262.47מתג מנגנון פנסים8970816141

ISUZU10.74כיסוי מתג לוח שעונים8970816171



ISUZU567.03מנעול הגה8970816183

8970816241591.44ISUZU685.59

4X4ISUZU408.53בית מנוע שילוב 8970816583

ISUZU425.19מתג חמום מראה8970817634

ISUZU348.9מתג מראה8970817663

ISUZU246.65מתג חום מנוע8970817722

ISUZU49.79מתג דלת אחורית8970817730

ISUZU12.45שמן בנזין` אבטחה למיסב מש8970818550

ISUZU393.05שמן בנזין` שסתום למש8970818570

ISUZU170.64שמן בנזין` חיבור למש8970818650

ISUZU306.41הגה כח בנזין`קיט שיפוץ מש8970818670

ISUZU8.08`וזון לגלגל אח`ג8970819430

ISUZU197.13מיסב לגלגל אחורי8970819450

ISUZU16.11`טבעת בטחון לציר אח8970819460

ISUZU76.07גומי עליון מצנן8970819562

ISUZU150.03גומי עליון מצנן8970819572

ISUZU128.64מכסה לתיבת נתיכים8970820220

ISUZU468.64צנור מסנן אויר8970820611

ISUZU81.09רצועת משטח קדמי8970820860

ISUZU1058.61`שמ` מתג מושב קד8970823842

ISUZU12.73מכסה צינור מזגן8970831020

ISUZU82.68מסגרת למתג מראות8970832391

ISUZU83.73תא חפצים8970832521

ISUZU18.96אטם תיבת הילוכים8970835890

ISUZU985.88`מנגנון קיפול מושב אח8970835961

ISUZU985.88כסוי שמאל לכסא8970835971

ISUZU985.88כסוי פנימי לכסא שמאל8970835981

ISUZU16.84ה"אטם ת8970835990

ISUZU9.78ה"אטם ת8970836001

ISUZU68.01חדש-שסתום לצינור גמיש מזגן8970838920

ISUZU449.84מכסה מסנן אוויר8970840180

ISUZU104.87גומיה מצנן מים8970840190

ISUZU695.23בוכנה למנוע8970841131

ISUZU22.98תפס לסמל גריל8970841950

ISUZU22.98תפס לסמל גריל8970841960

ISUZU183.72דיסקית מרווח8970844180

ISUZU102.07סט דיסקיות לדיפרונציאל8970844240

ISUZU277.95מיסב לדיפרנציאל8970844290

ISUZU202.19דיסקיות החלקה8970844340

ISUZU842.62`טבעת לחיישן אח8970844740

ISUZU58.58שמן ציר קדמי.מ8970845070

ISUZU133.37מתג8970845530

ISUZU26.55בורג ריקון שמן8970845630

ISUZU54.3מחזיק מצנן8970846351

ISUZU1544.71ציר עמוד הגה8970846850

ISUZU1759.72ציר עמוד הגה8970846900

ISUZU6598.2מצנן מים8970849240

ISUZU10014.48משאבת הגה כח8970849501

ISUZU9694.33משאבת שמן הגה כח8970849531

ISUZU274.97מגש מצבר8970849573

ISUZU36.45הגה כח` בורג מש8970849790

ISUZU255.43סמל לסורג קדמי8970850900

3.1ISUZU100.92רצועת הגה כח מנוע 8970851310



ISUZU121.46הגה כח` מש` ער8970851470

ISUZU82.68תפס שמאל למגירת רדיו8970851691

ISUZU314.4מתג פנס ערפל8970853532

ISUZU612.62מתג תאורה לוח שעונים8970853552

ISUZU106.53-05/1995מתג אזהרה מ8970853813

ISUZU439.95מתג מפשיר אדים8970853822

ISUZU8044.76מצנן אויר8970857051

ISUZU168מחזיק מצנן אויר8970857061

ISUZU4441.71מאייד מזגן8970858000

ISUZU521.13חדש- מזוג ` צינור מער8970858430

ISUZU719.79חדש- מזגן ` צינור מער8970858460

ISUZU539.38צינור למזגן8970858580

ISUZU1002.95צינור מאייד8970858600

ISUZU18109.42מדחס למזגן8970858980

ISUZU9.25בורג תפוח משולש עליון8970860440

2X4ISUZU242.16 )(3.1תושבת מנוע שמאל 8970860761

ISUZU100.64מרווח מחזיק מזרק דלק8970861410

ISUZU1073.73`לכסא אח` ציר שמ8970861781

ISUZU1538.37צינור גמיש למזגן8970862031

ISUZU3736.05צינור גמיש למדחס8970862081

ISUZU777.22צנור גמיש למזגן8970862160

ISUZU678.81צנור גמיש למזגן8970862200

ISUZU1472.34צנור גמיש למזגן8970862231

ISUZU2429.73צנור גמיש מאייד מזגן8970862262

ISUZU10411.22לוח מכשירים מכלל8970862512

ISUZU5808.65(3.1)ראש מנוע8970863387

ISUZU460.36צנור שמן טורבו8970863410

ISUZU28.22צנור מים לטורבו8970863420

ISUZU423.95 מד מהירותNLSכבל 8970863451

ISUZU538.06שסתום וואקום8970863480

ISUZU592.47שסתום וואקום8970863490

ISUZU1331.81תא שריפה8970864500

ISUZU61.32צנור בית טרמוסטט עוקף8970864650

ISUZU18.18`דיסקית ציר אח8970864720

ISUZU21.87דיסקית ציר אחורי8970864730

66ISUZU789.17                                                                                 (D71)בית תרמוסטט8970866912

ISUZU3576.5מסנן אויר מכלל8970868042

ISUZU16311.93משאבת הזרקה8970868133

ISUZU3.51כבל למצבר8970868230

ISUZU2547.03ריפוד גב כסא8970869261

ISUZU140.52תושבת למסנן אויר8970869601

ISUZU20.07אטם צנור יניקה8970869610

ISUZU26.41תפס בלם חניה שמאלי8970870020

ISUZU32.75תפס בלם חניה ימני8970870031

ISUZU6464.79(אוטומטי)מצנן מושלם 8970870103

ISUZU1614.97מתאם גוף הצערה8970870281

ISUZU273.39מגן חום טורבו8970870290

ISUZU5.94בורג מינוס לבלוק מנוע8970870550

ISUZU709.75מקשר גל הנעה8970870780

ISUZU76.59(17D)תרמוסטט8970871302

ISUZU261.55`מוט לאנטנה חש8970871980

ISUZU331.8תרמוסטט מזגן8970875771

ISUZU484.7תומך לפגוש קד ימין8970876040



ISUZU484.7תומך לפגוש קד שמאל8970876050

ISUZU198.37מגן בוץ8970876430

ISUZU349.99צינור מים מצנן שמן8970876980

ISUZU1167.62כונס מאוורר מנוע8970877251

ISUZU15685.98מכלל` אח` דיפ8970878240

ISUZU24.24צנור מים עוקף8970881390

ISUZU1471.81תזמון` גלגליה מער8970883920

ISUZU40.94`כיסוי לקונסול אח8970885590

ISUZU4170.39דלת קדמית ימנית8970886221

ISUZU7653.82`דלת קדמית שמ8970886232

ISUZU10.57כסוי לפגוש קדמי8970886310

ISUZU291.61מחזיק מנוע8970886770

ISUZU265.46מחזיק מנוע8970886780

ISUZU1726.97צינור הגה חיצוני8970886890

ISUZU4993.9עמוד הגה מכלל8970886901

ISUZU36.45מים` בורג מש8970886910

ISUZU41.21כסוי מתג לוח שעונים8970887620

ISUZU117.81מד שמן8970888140

ISUZU1211.36מחזיק מזרק דלק8970890660

ISUZU186.81`)יח (12נדנד למנוע8970892702

ISUZU83.46צינור למצנן שמן8970897010

ISUZU390.05מצמד משנית` מש8970897150

ISUZU126.36בית מסנן שמן8970898240

ISUZU12.2תפס סורג8970898870

ISUZU240.9צנור מים תחתון8970899161

8970899434INTERCOOLERISUZU10054.1

ISUZU829.75מכסה מטעין כח מצנן אויר8970899443

ISUZU129.43`תפס תחתון למתג דלת אח8970900170

ISUZU1454.9ידית תיבת העברה8970906111

ISUZU1376.45ידית תיבת העברה8970906120

ISUZU418.93ידית העברה מושלמת לתיבת הע8970906140

ISUZU363.45כסוי נוי לחשוק8970906531

ISUZU798.69 מצמדNLSפלטה 8970908430

ISUZU374.51מתג הצתה8970908601

ISUZU56.4`תומך פנימי למגן אח8970908831

ISUZU19.38בורג8970911410

ISUZU371.82מניפת קירור מעבה מזגן8970913230

ISUZU547.83בית מגבהה8970915656

ISUZU700(במגן)פנס אחורי ימין 8970917722

ISUZU700(במגן)פנס אחורי שמאל 8970917742

ISUZU237.99סורג אויר שמאל8970919081

ISUZU295.62סורג אויר ימין8970919092

ISUZU36.81עדשה פנס ביקורת8970920660

ISUZU241.31מתג אור לתא כפפות8970925010

ISUZU27.39אטם צינור פליטה8970927880

ISUZU236.58צינור מתכת לקרור שמן8970928600

ISUZU318.29צינור מתכת לקרור שמן8970928610

ISUZU2343.22צנור עמם קדמי8970933191

ISUZU2750.53פליטה שמאל` צינור מער8970933221

ISUZU6262.84פליטה` צינור מרכזי מער8970933250

ISUZU767.07מווסת דלת קדמית8970935310

ISUZU767.07מווסת דלת קדמית8970935320

ISUZU585.87זרוע כוון גובה מוט פיתול8970935711



ISUZU319.35`ימ` מסילה חלון קד8970935724

ISUZU189`שמ` מסילה חלון קד8970935734

ISUZU8.89`בורג בית ציר הנעה קד8970936661

ISUZU5126.25מצנן מים8970936912

ISUZU4103.1מצנן מים מכלל8970936921

ISUZU142.37משולש פנימי לכיסוי מראה שמ8970937461

ISUZU142.37משולש פנימי לכיסוי מראה ימ8970937471

ISUZU314.4מתג מגב שמשות8970937671

ISUZU448.52(גיר רגיל)דוושת בלם מושלמת8970937810

ISUZU1026.99פח צד קדמי ימין8970938643

ISUZU1026.99פח צד קדמי שמאל8970938653

ISUZU200.41ממסר פנס ערפל8970939091

ISUZU119.58ממסר בקרת פליטה8970939101

ISUZU166.32מתג אזהרה8970939611

ISUZU116.61מתג מפשיר אדים אחורי8970940742

ISUZU8894.24משאבת הגה כח8970942001

ISUZU110.94טרמוסטט8970942830

ISUZU204.45בלם` מרווח למש8970944550

ISUZU356.59מצית8970944682

ISUZU265.65צנור מסנן אוויר8970946670

ISUZU39.55שסתום לצינור מזגן8970946950

ISUZU340.01מתג כהל8970947550

ISUZU44.1מתג בלם יד8970949370

ISUZU1747.32מד מתח חשמלי8970950970

ISUZU205.41`ימ` מנגנון הפעלת חלון קד8970955313

ISUZU253.38`שמ` מנגנון הפעלת חלון קד8970955323

ISUZU903.87מיבש למזגן  חדש8970956580

ISUZU36.05אטם סעפת יניקה8970958610

2.5ISUZU26046.67טורבו 8970958805

ISUZU103.41(שמאל)תושבת למעבה8970960560

ISUZU146.07(ימין)תושבת למעבה 8970960580

ISUZU62.87תומך למעבה מזגן8970960620

ISUZU1658.07מפוח מזגן8970960710

ISUZU2213סעפת פליטה8970961171

ISUZU6981.57מדחס מזגן8970961490

4X4ISUZU968.09כפתור לידית8970961740

ISUZU7.74אום מניפולד8970961921

ISUZU628`צלחת בילום קד8970963950

ISUZU672.66`חיישן בלמים אח8970964100

ISUZU247.77ה"מוט מקשר ת8970964480

ISUZU6604.12מסנן ומצנן שמן בכלל8970966220

ISUZU86צינור טורבו8970966283

ISUZU343.59ממסר מגבים8970967621

ISUZU89.42סמל גריל8970969332

ISUZU345.76קופסה לקונסולה8970970071

ISUZU46.68מסגרת לפנס8970978671

ISUZU9.09מגן פנס ידית הילוכים8970980960

ISUZU101.43זרוע כבל מכסה מנוע8970981000

ISUZU18.85כפתור למשענת כסא אחורי8970981740

ISUZU6794.83מכלל` ידית הילוכים אוט8970982761

ISUZU123.36סורג לרמקול ימין8970982891

ISUZU123.36כיסוי לרמקול8970982901

ISUZU920.8כיסוי שמאל לוח שעונים8970983089



ISUZU399.35חובק הגה8970983308

ISUZU254.83פנס תא מטען8970983362

ISUZU31.96`כסוי קד8970983370

ISUZU357.69אחורי ימין` מתג חלון חש8970983413

ISUZU366.06אחורי שמאל` מתג חלון חש8970983423

ISUZU16.91תפס לשטיח8970983430

ISUZU649.53ימין` פנל סף קד8970983567

ISUZU649.53שמאל` פנל סף קד8970983577

ISUZU468.06פנל סף אחורי ימין8970983588

ISUZU468.06פנל סף אחורי שמאל8970983598

ISUZU305.35כיסוי סף קדמי ימין8970983608

ISUZU229.28כיסוי סף קדמי שמאל8970983617

ISUZU649.53כסוי סף8970983654

ISUZU649.53כיסוי תחתון למושב נוסע8970983664

ISUZU649.53כיסוי תחתון למושב נהג8970983674

ISUZU372.44ידית אחיזה אמצעית8970983723

ISUZU318.29כיסוי תחתון קדמי  ימין8970983762

ISUZU231.33כיסוי תחתון קדמי שמאל8970983774

ISUZU441.38ימין` כיסוי פנימי קד8970983781

8970983781Pכיסוי פנימי קד`ISUZU220

ISUZU853.71`פס איוורור לשמשה קד8970983802

ISUZU246.97לגג` פלסטיק שמ8970983953

ISUZU246.97פלסטיק ימין לגג8970983963

ISUZU340.75לגג` ריפוד אח8970983982

ISUZU17.43וו תליה8970984001

ISUZU167.2`)דל (5ידית אחיזה8970984015

ISUZU181.99`)דל (3ידית אחיזה8970984021

ISUZU129.43ידית אחיזה מרכזית ימין8970984045

ISUZU129.43ידית אחיזה מרכזית שמאל8970984055

ISUZU564.74כיסוי תחתון עמוד אמצעי שמא8970984085

ISUZU564.74כיסוי תחתון עמוד אמצעי ימי8970984095

ISUZU35.4כסוי עליון ימין לחגורת בטח8970984151

ISUZU34.6כסוי עליון שמאל לחגורת בטח8970984161

ISUZU148.45ימין` סורג פנל אח8970984172

ISUZU148.45סורג פנל אחורי שמאל8970984182

ISUZU4303.69(אפור)` שמ` תח` ריפוד אח8970984194

ISUZU122.03כיסוי דופן פנימי8970984381

N.L.SISUZU825.66מנעול 8970984406

ISUZU298.86גומיה לדלת ימין8970984545

ISUZU547.57`גומיה לדלת שמ8970984555

ISUZU363.42ימין` גומי דלת אח8970984672

ISUZU345.84שמאל` גומי דלת אח8970984682

ISUZU737.49ריפוד דלת תא מטען ימין8970984737

ISUZU87.17`ידית לדלת אח8970984762

ISUZU14.53מסגרת לכפתור נעילת דלת8970985453

ISUZU495.8ידית אחיזה בדלת ימין8970985484

ISUZU495.8ידית לדלת8970985493

ISUZU8.97כפתור נעילת דלת8970985740

ISUZU372.44ימין` ידית אחיזה לדלת אח8970985831

ISUZU18.49תושבת ידית אחיזה8970986401

ISUZU18.49כיסוי לידית אחיזה8970986413

ISUZU29.52`מכסה למיכל מים מגב אח8970986444

ISUZU1673.09(גיר רגיל`(קונסולה קד8970986463



ISUZU1754.97`)גיר אוט)קונסולה קדמית 8970986473

ISUZU95.36מכסה נתיכים8970986555

ISUZU240.42אפור` מגן שמש שמ8970986870

ISUZU370.95מגן שמש ימין8970986990

ISUZU64.96כיסוי לקופסה לוח שעונים8970988432

ISUZU218.13מצית סיגריות8971000290

ISUZU1650.37`כנף פנימית קדמית ימ8971000520

ISUZU339.69תומך לחיישן8971000554

ISUZU171.43שרוול לאיורור צד נהג8971001930

ISUZU174.86`שמ` פתח איוורור קד8971001940

ISUZU880.13מעגל מודפס8971002060

ISUZU2011.19מצנן שמן8971003120

ISUZU1386.23שמן בנזין` גוף למש8971003910

ISUZU33.83רצועה למאוורר8971006060

ISUZU91.68זרנוק8971007841

ISUZU1572.71מוט מעביר הילוכים8971008861

ISUZU2128.14ה"מעביר כח נגדי ת8971009121

ISUZU610.44זרוע העברת הילוכים8971009152

ISUZU3941.55מתקן בקרת הזרקת דלק8971009231

ISUZU213.69כבל מדירת דלק8971009323

ISUZU199.96כבל דוושת דלק8971009372

ISUZU244.07הזרקה` שסתום הצפה מש8971009510

ISUZU276.03צנור דלק8971009611

ISUZU9.69בורג לסעפת יניקה8971010650

ISUZU686.25מיכל עיבוי למצנן8971011911

ISUZU155.58פתח איוורור ימין8971013050

ISUZU7322.34יחידת היגוי מכלל לטרופר בנ8971013557

ISUZU382.69טבעת סינכרון8971014520

ISUZU4467.9מדחס מזגן8971016540

ISUZU5760.18מדחס מזגן8971016550

ISUZU7181.54בית ציר קדמי8971017573

ISUZU60.64מרווח לציריה קדמית8971017620

ISUZU1469.96תושבת קבינה8971017714

ISUZU49.2מסנן שמן ציריה קדמית8971017790

ISUZU203.07מתג כח8971017821

4X4ISUZU140מגן יחידת שילוב 8971017882

ISUZU84.53תמך לפגוש8971018430

ISUZU84.53תמך לפגוש8971018450

ISUZU919.47מפעיל ציריה8971018564

4X4ISUZU705.47שסתום שילוב 8971018581

ISUZU74.2מיסב גל הנעה8971018780

ISUZU40.68אטם לריפוד דלת8971019462

ISUZU32.4אטם מצנן שמן8971019531

ISUZU105.63מתג הנעה קדמי8971019562

ISUZU55.74אטם צינור אגזוז8971020311

ISUZU82.68תפס ימין למגירת רדיו8971020921

ISUZU389.07מיכל ואקום8971021003

ISUZU1250.72שמן בנזין` למש` מכסה אח8971023030

ISUZU706.32הגה כח בנזין` פיניון מש8971023040

ISUZU26.41נורית8971024390

22נורה מפשיר אדים                                                                                  8971024400 ISUZU26.15

ISUZU889.37מכסה גל ארכובה8971024501

ISUZU248.79צנור אדים8971024970



ISUZU1202.12חלון משולש קדמי ימין מכלל8971025010

ISUZU1202.12חלון משולש קדמי שמאל מכלל8971025020

ISUZU3228.36מכסה מאייד8971025600

ISUZU274.18גומיה למכסה מנוע8971026941

ISUZU689.94מוט קישור מרכזי להגה8971027013

ISUZU468.06תיבת נתיכים8971027354

ISUZU17.4נורה למתג8971027380

ISUZU11.89תפס לזרוע דלת נוסע8971027550

ISUZU11.89תפס זרוע לדלת נהג8971027560

ISUZU230.87צינור בלם קדמי8971027571

ISUZU353.42צינור בלם אחורי8971028411

ISUZU3900.12חישוק אופן8971028442

ISUZU123.88ה"פלטה קישור ת8971029400

ISUZU610.44זרוע בורר הילוכים8971030890

ISUZU765.22ה"מוט ת8971030901

ISUZU278.67ה"מכסה ת8971030933

ISUZU28.44ה"כסוי קפיץ מחזיר ידית ת8971031020

ISUZU78.98ה"קפיץ ת8971031050

ISUZU153.47ה"קפיץ ת8971031060

ISUZU12.15ה"פלטה ת8971031100

ISUZU16.72פין קפיץ8971031420

ISUZU8183.96שמשה קדמית8971031593

ISUZU9115.33`)דל(2ימין ` כנף אח8971032461

ISUZU9115.33`)דלת (2שמאל` כנף אח8971032481

ISUZU751.38ימין` מגן בוץ אח8971032982

ISUZU1182.31מגן בוץ אחורי שמאל8971032992

ISUZU103.5מיסב ציר קדמי8971033920

ISUZU391.47תפוח משולש תחתון8971034370

ISUZU123.88תא חפצים8971034731

ISUZU3.75(10A)נתיך אדום 8971034810

ISUZU3.75(15A)נתיך כחול 8971034820

ISUZU4.71(20A)נתיך צהוב 8971034830

ISUZU242.75`ימ` עמוד קד8971035330

ISUZU242.75`שמ` עמוד קד8971035360

ISUZU465.02`מתג מגב אח8971035812

ISUZU1518.3ימין- לוח בית גלגל פנמי 8971035981

ISUZU1104.12שמאל- לוח בית גלגל פנימי 8971035991

ISUZU3338.51`)דלת (2תחתון שמאל` פח אח8971036620

ISUZU285.83פנס אחורי8971037331

ISUZU500ימין` פנס אח8971037340

ISUZU600שמאל` פנס אח8971037350

ISUZU103.54אטם בית הגה8971037470

ISUZU170.18מיסב למחולל זרם8971038070

ISUZU216.07תומך סעפת יניקה8971038301

ISUZU66.3מגנט לקונסולה8971038310

ISUZU242.43פנימי ימין` כנף קד8971038483

ISUZU380.63פנימי שמאל` כנף קד8971038493

ISUZU1507.95משאבת שמן8971038640

ISUZU98.53`תפס לכנף אח8971038673

ISUZU15569.1ה מכלל"ת8971039300

ISUZU47384.46ה"תיבת העברה ת8971040040

ISUZU6706.08משאבת הגה כח8971040200

ISUZU1835.27מעביר כח שלישי תיבת הילוכי8971040222



ISUZU769.52מעביר כח חמישי תיבת הילוכי8971040232

ISUZU777.22מעביר כח חמישי תיבת הילוכי8971040233

ISUZU1597.01ה אחורי"שינן ת8971040242

ISUZU599.94הילוך אחורי8971040252

ISUZU2237.03ה"גלגלי שניים ת8971040260

ISUZU371.12טנדר-גומיה לדלת קדמית ימין8971040690

ISUZU371.12`שמ` קדר דלת קד8971040700

ISUZU370.95קופסת ממסרים ונתיכים8971041082

ISUZU37.37מכסה תיבת נתיכים8971041151

ISUZU23.47קופסת נתיכים8971041210

ISUZU106.52(דיזל)בית נתיך8971041221

ISUZU140.79מכסה לנתיך8971041310

ISUZU301.84גומי תושבת מנוע קדמית8971041571

ISUZU355.68גומי תושבת מנוע קדמית8971041581

ISUZU2115.42משולש עליון ימין8971041741

ISUZU3298.1משולש עליון שמאל8971041751

ISUZU76.76בוקסה למשולש עליון8971041780

ISUZU631.25(מושלם)סט תפוחים להגה8971041830

ISUZU108.48מכסה מצנן8971041940

ISUZU3208.02`)דלת (5תחתון שמאל` פח אח8971042110

ISUZU162.71מוביל מדד שמן8971043121

ISUZU344.44אטם סעפת פליטה8971043160

3.5ISUZU27.13 בנזין E.G.Rאטם שסתום 8971043172

ISUZU6252.01תיבת בורר הילוכים8971043392

ISUZU1632.75מתג בטחון לידית לגיר אוטומ8971044050

ISUZU197.67כבל מד אוץ8971044211

ISUZU215.67כבל מד אוץ8971044220

ISUZU215.94כבל מד מהירות8971044230

ISUZU15.32תפס מוט מכסה מנוע8971044270

ISUZU1668.33לבד מכסה מנוע לטנדר דיזל8971044332

ISUZU5119.9ציריה לגלגל קדמי ימני8971044640

ISUZU4875.56ציריה לגלגל קדמי שמאל8971044650

ISUZU4476.71ציריה לגלגל קדמי ימין8971044660

ISUZU2187.15`צריה לגלגל קדמי שמ8971044670

ISUZU10.31בורג מוניפלד8971045081

ISUZU542.48מכסה תיבת הילוכים8971046760

ISUZU1042.84שעון דלק ולחץ שמן8971046810

ISUZU447.99זכוכית לוח שעונים8971046921

ISUZU447.99זכוכית לוח שעונים8971046931

ISUZU908.92בית לוח מחוונים8971046950

ISUZU37.17בית נורה8971047030

ISUZU2030.47צינור פליטה קדמי8971047320

ISUZU6.94`בורג לתומך אח8971047881

ISUZU70ה"קפיץ ת8971047890

ISUZU5.97בורג מגן חום מנוע8971048890

ISUZU733.53מתג חימום כסא נהג8971049882

ISUZU196.32מתג אנטנה8971049920

ISUZU452.39מתג בורר הלוכים8971049960

ISUZU1320.51משאבת מים8971050124

ISUZU890)מבצע קיץ(משאבת מים 8971050125

ISUZU811.1`טבור גלגל קד8971051070

ISUZU3.03בורג ציר לדלת8971053760

ISUZU2249.98`משאבת הגה קד8971055540



ISUZU243.8גומיה למצנן8971059790

ISUZU52.98נתיך חצי אוטו8971061130

ISUZU146.6כבל מכסה מנוע8971061310

ISUZU369.51צינור מסנן אויר8971062480

ISUZU742.38פקד גיר אוטומטי8971063130

ISUZU399.65ימין` כנף פנימי אח8971063414

ISUZU399.65שמאל` כנף פנימי אח8971063424

ISUZU506.63`מגן פנימי כנף שמ8971063462

ISUZU527.07מתג לחץ שמן8971064782

ISUZU1469.43מניפת מפוח מזגן8971064923

ISUZU794.02בולם8971065211

ISUZU1639.8מכסה תיבת העברה8971067820

ISUZU78.71מכסה אבק לידית העברה8971067840

ISUZU79.14גומיה לפתח מילוי דלק8971068510

ISUZU401.34צמה לדלת8971069523

ISUZU327.01כסוי בלוח מחוונים8971069860

ISUZU634.47פס קישוט ללוח שעונים8971070294

ISUZU33.03קפיץ מחזיר דוושת דלק8971071410

ISUZU463.84כבל מד מהירות8971072250

ISUZU15153.6משאבת הזרקה8971072261

EGRISUZU3569.9יחידת בקרה 8971072270

ISUZU111.21מגב שמשה קדמית שמאלה8971075590

ISUZU172.8ימין` מגב שמשה קד8971075600

ISUZU120.71מסגרת מתגים בלוח מחוונים8971075690

ISUZU214.46מסגרת זרוע פקוד מזגן8971075702

ISUZU424.21מגן אבק ידית הילוכים8971076000

ISUZU12.41בוקסה תומך קולר8971078980

ISUZU994.24`)דל(3קפיץ אחורי 8971080280

ISUZU72.08צינור מים8971080790

ISUZU437.69בית טרמוסטט8971081580

ISUZU323.84צינור מקשר בית טרמוסטט8971081640

ISUZU3324.51(כרית+מתקפל)מוט הגה 8971086950

ISUZU962.4מחזיק מאוורר קירור8971087851

ISUZU266.97כבל בקרת מנוע8971088822

ISUZU330.18צינור משאבת הזרקה8971090232

ISUZU330.18הזרקה` צינור מש8971090242

ISUZU330.18הזרקה` צינור מש8971090252

ISUZU308.52(2.5) 4` צינור למזרק מס8971090260

ISUZU526.7צינור יניקה8971090281

ISUZU2106.02מזרק דלק8971091031

ISUZU699.19נחיר הזרקת דלק8971091041

ISUZU875.61פלטה מצמד8971092460

ISUZU367.56מד חום8971093042

ISUZU364.86מד דלק8971093065

ISUZU153.06הזרקה` צינור מש8971095392

ISUZU180.15הזרקה` צינור מש8971095402

ISUZU111.63הזרקה` צינור מש8971095412

ISUZU99.58מגן למוט הגה8971096272

ISUZU212.64בנזין)בלם מרכזית` מחזיק מש8971096580

2ISUZU6.76בורג לגל זיזים . ק8971096730

ISUZU4871.6צינור פליטה קדמי8971096831

ISUZU5.49קפיץ לסינכרון8971096900

ISUZU22.1מגוופת ריקון סרן אחורי8971098690



ISUZU9457.77תיבת הגה מכלל8971099866

ISUZU13413.69יחידת נעילת בלם8971100582

ISUZU2768.46חיישן מהירות אחורי8971100763

ISUZU291.61.תושבת מנוע קד8971100770

ISUZU193.29ש.תושבת מנוע ק8971100780

ISUZU819.9כיסוי תחתון ללוח שעונים8971101540

ISUZU198.11ימין` פס מגן לדלת קד8971101922

ISUZU198.11`שמ` פס מגן לדלת קד8971101932

ISUZU534.55מסילה חיצונית לכסא נוסע8971102010

ISUZU81.8מוט הפעלה למגבים8971102420

ISUZU81.09מוט הפעלה למגבים8971102430

ISUZU4401.95משאבת אויר8971102680

ISUZU4674.29ערכת משאבת הגה כח8971102740

ISUZU476.52`כונס אויר פגוש קד8971103140

ISUZU248.03צינור מד שמן8971103150

ISUZU389.27מתג כיוון פנסים8971103810

806מים                                                                                         ` מש8971103870 ISUZU361.58

ISUZU4642.85`)דל(5עליון ימין` פח אח8971104931

ISUZU6133.68`)דלת (2עליון ימין` פח אח8971104952

ISUZU4998.13(אוטומטי)גלגל תנופה 8971105150

ISUZU424.26מתג התנעה8971106572

ISUZU160.22צילינדר לתא כפפות8971106581

ISUZU283.1צילינדר התנעה8971106590

ISUZU207.35מנעול תא כפפות8971106601

ISUZU18.14בורג לגל הינע8971107270

ISUZU259.92ה"צינור שמן ת8971108200

ISUZU267.31בלם בנזין` צינור בלם ממש8971108300

ISUZU267.31דיזל` צינור בלם ממש8971108310

ISUZU345.5מפצל צינור בלם8971108460

ISUZU333.88וואקום בלם` צינור מש8971108770

ISUZU11.31מכסה מאייד8971110850

ISUZU21.21`)דל(5כבל לכוון כסא8971111271

ISUZU27.51`)דל (3כבל לכיוון כסא8971111280

ISUZU126.26כיסוי בית כלים8971111860

ISUZU98.79תומך אמצעי לוח שעונים8971113521

ISUZU3152.82דוד פליטה8971113981

ISUZU1839.76אמצעי` פגוש קד8971115000

ISUZU111.1`צדדי ימ` פגוש קד8971115561

ISUZU607`פינה ימין למגן קד8971115571

ISUZU441.12`צדדי שמ` פגוש קד8971115591

ISUZU240.69`פינה שמאל למגן קד8971115601

ISUZU3.58מחבר פגוש צדדי8971115620

4X4ISUZU326.67כבל בלם חניה ימני8971115653

4X4ISUZU324.42כבל בלם חניה שמאל 8971115662

ISUZU155.9למזגן. מסנן א8971117880

ISUZU38.23כסוי לבית מזגן8971117900

ISUZU797.03רכיב חשמלי למצנן פנימי8971117970

ISUZU7041.54מכסה מנוע8971118074

ISUZU220.44ימין` פנס חניה קד8971118540

ISUZU323.61שמאל` פנס חניה קד8971118550

ISUZU4310.03גריל רדיאטור8971118711

ISUZU400`ימ` תושבת פגוש קד8971118751

ISUZU150`שמ` תושבת פגוש קד8971118761



ISUZU4012.87`ימ` דלת אחו8971119600

ISUZU165.56מנעול מכסה מנוע8971120400

ISUZU118.62וק`כבל לצ8971121063

ISUZU1252.47ציר עמוד הגה8971121740

ISUZU4978.31דלת אחורית שמאל8971122151

ISUZU884.09`ימ` מנוע נעילת דלת אח8971122271

ISUZU544.53`שמ` מנוע נעילת דלת אח8971122281

ISUZU43820.37(4X4) 2.5גיר מושלם 8971122380

ISUZU621.27תומך אחורי8971122503

ISUZU289.83`מראה חיצונית שמ8971122660

ISUZU98.53פס מגן לכנף ימין8971123601

ISUZU98.53פס מגן לכנף שמאל8971123611

ISUZU60.9`ימ` פס מגן לדלת אח8971123640

ISUZU212.11`שמ` פס מגן לדלת אח8971123650

ISUZU98.53`ימ` פס מגן לכנף אח8971123661

ISUZU92.19`שמ` פס מגן לכנף אח8971123671

ISUZU127.58פס מגן ימין לתא מטען8971123762

ISUZU76.71פס מגן שמאל לתא מטען8971123772

ISUZU223.47מכסה נתיכים8971123921

ISUZU329.12מכסה נתיכים8971123970

ISUZU599.61`ימ` פח סף אח8971124041

ISUZU599.61`שמ` פח סף אח8971124051

ISUZU2679.21`עמוד אמצעי שמ8971124071

ISUZU4026.87`פח תחתון קד8971124470

ISUZU4399.05לוח מחוונים מכלל8971124714

ISUZU10077.61לוח מחוונים מכלל8971124725

ISUZU4578.4מיכל דלק8971125196

ISUZU206.46פחמים למתנע8971125591

ISUZU1942.25בית פיניון8971125600

ISUZU757.56הזרקה` צינור מש8971125830

ISUZU34.95כפתור למזגן8971126131

ISUZU40.19כפתור למזגן8971126140

ISUZU17.25נורה ללוח מזגנים8971126150

ISUZU36104.47ק.ד(4X2)שילדה גיר רגיל8971126942

2.5ISUZU74.22תושבת מסנן אויר 8971129550

ISUZU1122.09חישוק8971130170

4ISUZU510.63 4` תוף בלם אח8971130200

ISUZU163.86אטם אגן שמן מנוע8971130690

ISUZU115.98ימין` צינור בלמים אח8971130934

ISUZU3055.35פנימי ימין` פח אח8971131070

ISUZU248.03צנור מד שמן8971131450

ISUZU1010.88מכסה שסתומים8971131470

ISUZU73.89צינור סעפת יניקה8971131591

ISUZU37.51(M75)אטם לגיר8971131900

ISUZU380.9ימין` פלטה בלם אח8971132161

ISUZU271.56פלטה בלם אחורי שמאל8971132171

ISUZU22.58פחמי מתנע8971132850

ISUZU22.58בורג מתנע8971132970

ISUZU96.94מחזיק קפיץ מתלה אחורי8971133250

ISUZU1824.18מנוע לכיוון פנסים8971133260

ISUZU63.66פלטה גל זיזים8971133270

ISUZU4198.83ה"ציר ת8971134060

ISUZU366.18(52X25)ה"מיסב ת8971134290



ISUZU340.01ה" תNLSמיסב 8971134300

ISUZU1293.36`לוקר נועל לסרן קד8971134461

ISUZU918.43מכסה טבור קדמי8971134470

ISUZU616.44`בולם זעזועים קד8971135003

ISUZU1650.63עוקת שמן8971135450

ISUZU639.96(דיזל)תומך למדחס 8971136163

3.0ISUZU65.72אטם לטורבו דיזל 8971137011

ISUZU559.39רפידות בלם קדמי8971138880

E.G.RISUZU1243.32שסתום 8971138949

ISUZU972.05`מחזיק בית ציר הנעה קד8971139481

ISUZU1517.5`)דל(5קפיץ אחורי 8971140550

ISUZU92.19מגן צינור מיכל דלק8971140630

ISUZU2650.88מצמד מדחס מזגן8971142130

89711422924009.44ISUZU5592.75

ISUZU1628.45טבור העברה למצמד8971142890

ISUZU652רפידות בלם קדמי8971143001

ISUZU6015.57בקרת אי נעילת בלם8971143600

ISUZU11.61טבעת גומי למיכל מתיזים8971143620

ISUZU36.19חיבור למנוע מגבים8971144430

ISUZU413.04פנס אחורי ימין8971144490

ISUZU220פנס אחורי שמאל8971144500

ISUZU7387.3שמשה קדמית8971145662

ISUZU108.3קופסא בלוח שעונים8971147570

ISUZU1112.82תומך למזגן8971147800

ISUZU718.96תומך למזגן8971147810

ISUZU198.81תומך למזגן8971147820

394ימין                                                                                    ` כנף אח8971148697 ISUZU7276.89

ISUZU206.56`ימ` בית פנס אח8971148835

ISUZU1501.66מסילה שמאלית לארגז8971148874

ISUZU1281.36מסילה שמאל לארגז8971148894

ISUZU364.25`תומך תא מטען ימ8971148984

ISUZU1660.93קבינה` דופן אחורי פנימי ימ8971149033

ISUZU1659.09`לוח פח ימ8971149126

ISUZU6615.21`לוח פח צדדי שמ8971149245

394שמאל                                                                                    ` כנף אח8971149275 ISUZU6615.21

ISUZU137.62`שמ` בית פנס אח8971149425

ISUZU1281.36(ימין)מסילה לדופן ארגז8971149484

ISUZU364.25`תומך תא מטען שמ8971149564

ISUZU1660.93קבינה ו` פנימי שמ` דופן אח8971149613

ISUZU2618.98דבל ק` דופן אחורי פנימי שמ8971149641

ISUZU280.78`פינה פנימית לארגז שמ8971149653

ISUZU190.98דלת מיכל דלק8971150262

ISUZU9587.62לוח מחוונים8971150760

ISUZU9587.62לוח שעונים8971150850

ISUZU39.62נורית מתג מזגן8971150900

ISUZU13.8זון סעפת פליטה`גו8971151320

ISUZU2262.99קונדסור למזגן8971152122

ISUZU2168.09דוד פליטה8971153280

ISUZU318.29תפס לוח אמצעי8971153630

ISUZU262.03צינור יניקה8971154550

ISUZU95.7מסגרת למתגים8971155210

ISUZU171.96ניקל אבנים ימין8971156620

ISUZU171.96`ניקל אבנים שמ8971156630



ISUZU361.59`מראה חיצונית ימ8971157000

ISUZU733.44`חיזוק פנימי לפגוש אח8971157171

ISUZU2929.09פגוש אחורי8971157191

ISUZU148.41כבל למשענת כסא נוסע8971157440

ISUZU1618.02`ימ` חיישן מהירות גלגל קד8971157802

ISUZU1524.12`שמ` חיישן מהירות גלגל קד8971157812

ISUZU378.06צילינדר עם מפתח8971158430

ISUZU404.38מנעול לדלת8971158511

ISUZU404.38מנעול לדלת8971158521

ISUZU275.81מנעול לדלת8971158541

ISUZU321.99מכסה מיכל דלק8971158560

ISUZU215.8הגה` מיכל מש8971158692

ISUZU172.75לבד לידית הילוכים8971158740

ISUZU460.93מחבר לצינור שמן8971159290

ISUZU816.2צינור אויר8971159540

ISUZU2538.16גלגלת מותח תזמון בנזין8971160020

ISUZU1270מוט מותח תזמון8971160031

ISUZU4393.11מצנן מים8971160050

ISUZU15.32(0.55)דיסקית למזרק 8971160400

ISUZU1578.54מגן אחורי חיצוני8971160460

EGRISUZU49.13אטם שסתום 8971160580

ISUZU61.55פלטה גל זיזים8971160810

ISUZU14.85פלטה גל זיזים8971160830

ISUZU9.6בורג גל זיזים8971160970

ISUZU1761.57`פח תחתון עמוד שמ8971163210

ISUZU10.53בית מנורה8971163280

ISUZU9270.65אס.בי.בית סרן אחורי עם אי8971166071

ISUZU247.77`מוביל אויר מיזוג אח8971166621

ISUZU209.48מתג בקרת שיוט8971167551

ISUZU4096.28מעבה למזגן טרופר בנזין חדש8971167610

ISUZU55.55כבל הפעלה איוורור8971167632

ISUZU52.23כבל הפעלת אורור8971167640

ISUZU78.45כבל הפעלה אורור8971167650

ISUZU1507.95מנגנון הפעלת אורור8971167662

ISUZU28.79כפתור זרוע חמום8971167670

ISUZU3635.41צינור פליטה8971167880

ISUZU2069.04צינור פליטה קדמי8971167890

ISUZU2172.58`צינור פליטה קד8971167900

ISUZU1214.27צינור פליטה8971167930

ISUZU188.81תיבת הילוכים` מכסה קד8971167960

EGRISUZU702.37יחידת בקרה הפעלה 8971169001

ISUZU3484.85`יחידת בקרת שיוט אט8971169071

ISUZU617.91צינור שמן8971169711

ISUZU115.96זרוע דוושת דלק8971171020

ISUZU14.44נורה מפשיר אדים8971171080

ISUZU199.69למשאבת הזרקה` תומך אח8971171661

ISUZU143.43צינורית סעפת יניקה8971171850

ISUZU474.93תרמוסטט תחתון(N.L.S)בית 8971172430

ISUZU845.26אלומיניE.G.R(תושבת לשסתום 8971172600

ISUZU245.91צינור מסנן אויר8971172720

ISUZU18.66בורג לצינורית הזרקה8971172981

ISUZU197.84צינור מד זרימת אויר8971173600

ISUZU671.3צמת חוטים8971176731



ISUZU503.72צוואר מילוי דלק8971176830

3.5ISUZU86.11מכסה מילוי שמן בנזין 8971176920

ISUZU157.96צינור דלק8971177041

ISUZU264.67צינור מיכל דלק8971177050

4X2ISUZU1024.47ציר ימין להרמת הרכב 8971177330

4X2ISUZU1024.47ציר שמאל להרמת הרכב 8971177340

ISUZU2249.71גשר שלדה8971179293

ISUZU2920.37גשר שלדה8971179303

ISUZU6.87תפס לכנף8971179420

ISUZU70.44מתג למזגן8971179630

ISUZU2046.32מד מהירות8971180120

ISUZU2046.32מד מהירות8971180170

ISUZU824.13שעון דלק8971180260

ISUZU122.88פנס מספרים8971180280

ISUZU770.24שעון לחץ שמן8971180290

ISUZU960.16שעון חום8971180310

ISUZU430.03לוח מודפס שעונים8971180430

ISUZU430.03לחו מודפס שעונים8971180450

ISUZU688.62תושבת מנוע8971182090

ISUZU688.62תושבת מנוע8971182100

ISUZU234.96מערכת בקרת אויר8971182170

ISUZU30.78כבל מערכת חימום8971182190

ISUZU64.51כבל מערכת חימום8971182210

ISUZU54.93כבל מערכת חימום8971182220

.297מיסב לטבור גלגל                                                                                8971183070 ISUZU251.8

ISUZU658.22(אוטומטי)פלטה לגלגל תנופה 8971183080

ISUZU14.23בורג סעפת פליטה8971184470

ISUZU482.59תזמון` מרכז מער8971184911

ISUZU3061.42מצנן שמן8971185071

ISUZU3457.16משאבת דלק8971185120

ISUZU2610מד מהירות8971186450

ISUZU4507.35שעון מד סיבובים8971186510

P.C.VISUZU35.56שסתום 8971188600

ISUZU2955.77מניפולד יניקה8971188832

ISUZU3442.85מצמד טבור קדמי8971189600

ISUZU862.16בית טבור קדמי8971190640

ISUZU461.19מכסה טבור קדמי8971190660

ISUZU1637.69הזרקה` גלגלת מש8971191680

ISUZU1430.87מעביר כח בקרת הזרקה8971191800

ISUZU2811.54מד מתח חשמלי בקרת הזרקה8971192050

ISUZU246.71זרוע מתלה8971192171

ISUZU246.18זרוע מתלה8971192182

ISUZU384.06צנור מדיד שמן8971193521

ISUZU2000` אוט4X4לוקר לגלגל 8971193620

ISUZU365.9מיכל עיבוי8971194671

ISUZU5353.14יחידת בקרה מנוע8971194700

ISUZU409.18מתג מגב שמשה קדמי8971196430

ISUZU282.78מתג אור לוח שעונים8971196440

ISUZU47.35צינור קרור שמן מנוע8971196540

ISUZU171.07זון קרור שמן`גו8971196610

ISUZU775.26כבל למצבר8971197060

ISUZU2441.48בקרה משבת מנוע` יח8971197250

ISUZU316.18שסתום פליטה. ק8971197510



ISUZU1785.35קורה תבת הילוכים8971198032

ISUZU2087.88(עם אימובילזר)סט מנעולים8971198171

ISUZU239.18אמוביליזר+צילינדר התנעה8971198190

ISUZU264.21שסתום אויר8971198870

ISUZU237.04צמה בלוח מודפס8971199260

ISUZU730.68בולם זעזועים קדמי8971200361

ISUZU705.47בולם זעזועים אחורי8971200380

ISUZU1538.64ה"ציר ת8971200390

ISUZU1964.7ה"ציר ת8971200400

ISUZU2331.86ה"שינן ת8971201210

ISUZU4172.15`מעביר כח גלגל אח8971201220

ISUZU4198.83ה"ציר ת8971201230

ISUZU3878.42ה"שינן ת8971201240

ISUZU2654.91שינן תיבת העברה8971201250

4X4ISUZU19.02` תותב לבולם קד8971201380

ISUZU22.47מחזיר שמן מוביל שסתום8971203070

ISUZU12.2תושבת גומי למשתיק8971204420

ISUZU538.32צנור מקשר8971204960

ISUZU989.26חיישן כרית אויר8971205071

ISUZU16.89בורג טבור קדמי8971206821

ISUZU59.7תפס צינור הגה כח8971207060

ISUZU52.52צנור מקשר מצנן אויר8971207250

ISUZU52.47צנור טורבו8971207270

ISUZU140.3נעל בלם יד ימין8971207580

ISUZU147.62נעל בלם יד שמאל8971207590

ISUZU140.39נעל בלם יד8971207600

ISUZU22.08קפיץ נעלי בלם יד8971207660

ISUZU18.49כסוי קפיץ נעלי בלם יד8971207670

ISUZU44.22קפיץ לנעלי בלם יד8971207710

ISUZU114.24בורג כיוון לנעל בלם יד8971207750

ISUZU252.52 אחוריISUZUסמל 8971208422

ISUZU35.43`מיסב לציריה קד8971208500

ISUZU55.21אטם אחורי גל ארכובה8971209310

ISUZU44.1אטם קדמי גל ארכובה8971209330

ISUZU34.34(עם אימוביליזר)מפתח בלאק8971210590

ISUZU18141.39תיבת הילוכים8971212760

ISUZU176.31מאפרה8971217112

ISUZU935.6`ימ` שמשה לדלת אח8971217472

ISUZU935.6שמאל` שמשה לדלת אח8971217482

ISUZU248.4ימין` שמשה קבועה לדלת אח8971217491

ISUZU441.65שמאל` שמשה קבועה לדלת אח8971217501

ISUZU1230.09`)דל (3ימין ` שמשה אח8971217581

ISUZU1701.61`)דל (3שמאל ` שמשה אח8971217591

ISUZU1828.4`ימ` שמשה דופן אח8971217602

ISUZU2011.19מצנן מושלם8971217612

ISUZU678.12`)דל (3שמשה צד ימין 8971217621

ISUZU720.9(דלת (5שמשה צד שמאל 8971217631

ISUZU1461.51שמשה דלת ימין8971217792

ISUZU1461.51שמשה לדלת נהג8971217802

ISUZU59.24מגב אחורי8971219820

ISUZU1660.74שעון דיגטלי8971220581

ISUZU8777.01מכסה גל ארכובה בלוק צילינד8971220591

4X4ISUZU102.01מתג ל8971220971



ISUZU463.6`מתג לחלון אח8971221020

ISUZU8.85תפס למכסה פיוזים8971221190

ISUZU5750.41למנוע` פח אח8971221980

ISUZU116.66פלטה מגע צופר8971223940

ISUZU119.14לחצן צופר8971223970

ISUZU57.79(זרימת אויר)מתג למזגן 8971224610

ISUZU10.41(A/C)מתג הפעלת מזגן 8971224620

ISUZU43.14גומיה לתושבת8971225020

ISUZU563.42צוואר מילוי דלק8971226980

ISUZU472.13מסילה ימנית למושב8971228240

ISUZU636.27מסילה לכסא נהג8971228250

ISUZU49.13אטם8971229780

ISUZU81.09מחזיק מצנן8971230891

ISUZU232.68צילינדר נעילת הגה8971231161

N.L.SISUZU410.43תרמוסטט 8971231613

3.5ISUZU26.81אטם לתרמוסטט בנזין 8971231620

ISUZU1055.25שמשה אחורית8971231951

ISUZU985.78שמשה לדלת קדמי ימין8971231991

ISUZU1005.59ימין` שמשה לדלת קד8971232001

ISUZU733.53`ימ` שמשה דלת קד8971232031

ISUZU791.79(חשמלי)שמשה לחלון נוסע 8971232040

ISUZU1175.97`שמ` שמשה דלת קד8971232051

ISUZU906.58(חשמלי)שמשה לחלון נהג 8971232061

ISUZU776.85ימין` שמשה לדלת אח8971232091

ISUZU776.85`שמ` שמשה לדלת אח8971232101

ISUZU4562.53כבלים+2מסילה לכסא ימין8971232570

ISUZU291.61לוחית בקרה מצב הילוכים8971233150

ISUZU30.92אטם אגן שמן8971233420

ISUZU2680.77סורג קדמי8971234261

ISUZU49.92תריס איוורור תחתון8971234420

ISUZU135.51חלון משולש לדלת ימין8971235041

ISUZU135.51חלון משולש לדלת שמאל8971235051

ISUZU8067.47ימין` מסגרת קד8971235807

ISUZU8067.47שמאל` מסגרת קד8971235817

ISUZU7716.43שמאל` כנף אח8971235838

ISUZU126.52 שמן גל הנעהNLSמחזיר 8971236910

N.L.SISUZU99.85שמן .מ8971236920

ISUZU374.56טרמוסטט מזגן8971239460

3.0ISUZU895.98מגן לטרנספר דיזל 8971239471

ISUZU4652.28קונדנסור למזגן8971239790

ISUZU2024.13מעבה למזגן8971239800

ISUZU9מתג בלוח שעונים8971239910

ISUZU132.15רזיסטור למזגן8971239920

ISUZU126.79בית לוח שעונים8971239930

ISUZU1000שמאל` דלת קד8971240582

ISUZU480בולם ימין לדלת מטען8971241312

ISUZU328.07`גומיה עליונה לשמשה אח8971241512

ISUZU1876.95עמוד הגה מכלל8971241631

ISUZU196.79ימין` ניקל גג קד8971242123

ISUZU326.48חיצוני` חיישן טמפ8971243132

ISUZU334.14`ניקל ימין לפנס אח8971243841

ISUZU75.55תפס פלסטיק לממסרים8971244080

ISUZU146.84תומך אמצעי למכסה מנוע8971244172



ISUZU323.05למכסה מנוע` גומיה אח8971244180

ISUZU443.23`ניקל ימין לשמשה קד8971244221

ISUZU443.23`ניקל שמאל לשמשה קד8971244231

ISUZU149.51צינור מזגן8971244320

ISUZU3392.41מאייד למזגן8971244340

ISUZU56.79מחזיק חלון צד8971244670

ISUZU486.55מגן בוץ קדמי8971244811

ISUZU1251.25שמשה לדלת8971246101

ISUZU742.62שמשה לדלת8971246111

ISUZU62.87`חיבור לזרוע ידית גיר אוטו8971246390

ISUZU99.05תפס לרדיו8971246572

ISUZU240.63זרוע לידית גיר אוטומטי8971246842

ISUZU224.79`זרוע לידית גיר אוטו8971246852

ISUZU169.05שמאל` גומיה מגן לדלת אח8971247022

ISUZU770.51מגן תחתון לתיבת העברה8971247173

ISUZU48512.61תיבת העברה מושלמת8971247380

ISUZU624.66שמא` גומיה חיצונית לדלת אח8971248074

ISUZU705.3כבל העבר הילוכים8971248553

ISUZU857.07בולם שמאל לדלת מטען8971248712

ISUZU2050.02סעפת פליטה8971248730

ISUZU103.02`צינור בלמים אח8971248780

ISUZU108.07`צינור בלמים קד8971248790

ISUZU556.02אמצעי` צינור בלמים אח8971248801

ISUZU1824.18 למיצבN.L.Sזרוע 8971248980

ISUZU552.47`מוט פיתול אח8971249132

ISUZU3043.99מוט הגה8971249242

ISUZU7107.05(GEARASS)תיבת הגה 8971249254

ISUZU597.03קופלונג להגה8971249272

ISUZU183.32גומיה עליונה למצנן8971249281

ISUZU425.28כסוי גלגל8971249382

ISUZU13.51`דיסקית חיבור לשמשה אח8971250000

ISUZU185.96`+8971250640רצועה למושב אח8971250010

ISUZU2218.01`מוט פיתול קד8971250121

NLSISUZU2515.97משולש 8971250190

NLSISUZU2515.97משולש 8971250200

ISUZU7.15`וו לחגורת כסא אח8971250640

ISUZU296.94מנעול הגה8971250892

ISUZU163.62זרוע שמאל למוט גובה8971250932

ISUZU446.14גומיה למשולש תחתון ימין8971250990

ISUZU446.14גומיה למשולש תחתון שמאל8971251020

ISUZU54.41מחבר כבל בלם יד8971251480

ISUZU293.91שסתום חלוקה לבלמים8971251491

ISUZU696.83קפיץ ספרילי אחורי8971251541

ISUZU416.03מיכל לשמן הגה כח8971251580

ISUZU269.92צינור מים עליון8971251640

ISUZU123.36`צינורית למגב אח8971251681

ISUZU147.24ציר ימין למכסה מנוע8971251943

ISUZU69.87ציר שמאל למכסה מנוע8971251952

ISUZU1800מכסה מנוע8971252542

ISUZU267.1מתג אורות ערפל8971252792

ISUZU159.28גומיה למצנן8971252910

ISUZU3168.03`גל הינע קד8971253022

ISUZU24.83מרווח זרוע מתלה8971253120



ISUZU79.65מוט חיזוק למצבר8971253770

ISUZU9202.23`בית הינע קד8971254391

ISUZU234.02ממסר לחלון חשמל8971254440

ISUZU3885.55פח חזית*8971254590

ISUZU32.91`גומיה למוט פיתול קד8971254640

3.0ISUZU2057.41קורה תיבת הילוכים דיזל 8971254822

ISUZU6.58אום לפס קישוט8971255190

ISUZU2314.43`מנגנון להרמת חלון דלת אח8971255872

ISUZU88.84מנעול מכסה מנוע8971255911

ISUZU37.24בית לשונית מנעול תא כפפות8971257560

ISUZU181.59`תומך ימין למגן קד8971257833

ISUZU220.75ימין` תומך מגן אח8971258015

ISUZU274.86שמאל` תומך מגן אח8971258025

ISUZU156.13ימין` תומך מגן אח8971258091

ISUZU189.45שמאל` תומך מגן אח8971258101

ISUZU23.3גומיה ימין לסורג8971258171

ISUZU10.2`קליפס למגן אח8971258391

ISUZU900.84מותח חגורה בנזין8971258601

ISUZU43.24(RC10PYP4)מצת צמפיון8971259690

ISUZU677.96משאבת מים8971259750

ISUZU242.75שסתום בקרה8971260160

ISUZU255.69פנל לוח שעונים8971260840

ISUZU2303.6גלגל שיניים העברת הילוכים8971261011

ISUZU223.73תושבת למחשב גיר8971261310

ISUZU833.85 הגהN.L.Sתפוח 8971261680

ISUZU7.5בורג דיסק בלם אחורי8971262151

ISUZU11.09תפס רפוד דלת8971263930

ISUZU922.65תיבת נתיכים8971265130

ISUZU1300.64גשר שלדה8971265540

ISUZU96.38סמל לסורג קדמי8971266350

ISUZU4954.28לגיר` מכסה אח8971267721

ISUZU1035.51סולנייד לגיר אוטומטי8971268030

ISUZU885.6סולנויד לגיר אוטומטי8971268040

ISUZU874.58חיישן חום שמן גיר8971268100

ISUZU66.3נשם לגיר אוטומט8971268120

ISUZU30.11תפס לממסר8971268130

ISUZU174.86`אוטו)זרוע שילוב הילוכים8971268140

ISUZU95.62תפס זרוע נעילת גיר8971268150

ISUZU81.98פנס אור מספר8971269752

ISUZU1823.65פלטה לפח אחורי8971270250

ISUZU368.22צינור למילוי למיכל מתיזים8971272801

ISUZU239.89מתג חימום מנוע8971274390

ISUZU1130.61הזרקה` שסתום למש8971274470

ISUZU109.36שסתום מתיז פנס ראשי8971274490

4X4ISUZU130.75מוט העברה 8971275470

ISUZU333.88טבעות בוכנת מנוע  סטנ` מער8971275620

ISUZU267.75`קיט שיפוץ בית רפידות אח8971276130

ISUZU306.42משאבת בלום גלגל8971276160

ISUZU86.11זרוע בלם חניה ימין8971276271

ISUZU51.99זרוע בלם חניה שמאל8971276281

ISUZU5136.54מכסה מנוע עם אינטרקולר8971278230

ISUZU3473.49פגוש קדמי לטרופר עם פנסי ע8971278800

ISUZU3473.49פגוש קדמי לטרופר8971278820



ISUZU193.32`גומיה פנימית דלת ימ8971278850

ISUZU340.75`גומיה פנימית דלת שמ8971278860

ISUZU282.75מסילה ימנית למושב נוסע8971282790

ISUZU295.02מסילה ימנית למושב נהג8971282800

ISUZU295.02מסילה ימין למושב נוסע8971282810

ISUZU282.75מסילה שמאלית למושב נהג8971282820

ISUZU773.15מתאם נעילת דלת8971283212

ISUZU736.96מתאם נעילת דלת8971283222

ISUZU811.71ימין` מנוע נעילת דלת אח8971283232

ISUZU701.3שמאל` מנוע נעילת דלת אח8971283241

ISUZU168.76פנס תיקרה8971283531

ISUZU168.94פנס אור פנימי8971283540

ISUZU245.67צדדי` פגוש קד8971283710

ISUZU441.12פינה לפגוש קדמי8971283730

ISUZU381.95`מסילה גומי שמשה דלת קד ימ8971286870

ISUZU274.83`שמ` מסילת גומי שמשה קד8971286880

ISUZU19.2גומיה שמאל לסורג8971287241

ISUZU204.18`וו גרירה אח8971287260

ISUZU11.91נורה8971287710

ISUZU555מסילה ימין לכסא נוסע8971287730

ISUZU4105.58שסתום מצערת8971288940

ISUZU4516.33גוף מצערת יניקה8971288961

ISUZU822.54צינור מסנן אויר8971289550

ISUZU377.73צינור למסנן אויר8971289562

ISUZU316.13צנור גומי למנוע8971289570

ISUZU388.55מתג התנעה8971289600

ISUZU332.82(אמוביליזר)מתג התנעה8971289610

ISUZU93.48מיסב לגיר8971290010

ISUZU86.25מיסב קדמי8971290370

ISUZU1550.26(טבעת)גיר 8971290380

ISUZU81.81מחזיר שמן לתיבת העברה8971290400

ISUZU21.43מחזיר שמן8971290410

ISUZU3721.35(INPUT)ציר לתיבת העברה 8971290430

ISUZU1420.3הילוך לתיבת העברה8971290440

ISUZU80.83פלטה לתוף לגיר8971290450

ISUZU182.79תוף לגיר8971290460

ISUZU10956.68תוף לגיר8971290480

ISUZU1461.24תוף לגיר8971290500

ISUZU521.95גבוהה+מזלג להילוך נמוך8971290510

ISUZU36.98נשם לתיבת העברה8971290530

ISUZU8134.04ציר לגיר8971291780

ISUZU5344.95שמן לתיבת העברה` מש8971291790

ISUZU27.21מחזיק נעילה8971292120

ISUZU168.21מזלג8971292140

ISUZU203.92זרוע8971292160

ISUZU169.84תפס לזרוע גיר8971292170

ISUZU8.19שמן לגיר` צינורית למש8971292200

ISUZU44.64מגנט לגיר8971292280

ISUZU189.39שמן לגיר` מסנן למש8971292320

ISUZU3485.9גלגל שיניים לגיר8971292360

ISUZU953.13(תחתון)גלגל שיניים לגיר 8971292400

ISUZU2556.91ציר לגיר8971292420

ISUZU2095.72מעביר לגיר8971292450



ISUZU14.79מחזיר שמן8971292490

ISUZU348.67גלגל לגיר8971292540

ISUZU26.68קפיץ למצמד לתיבת העברה8971292580

ISUZU2052.13עוגן למצמד8971292610

ISUZU191.24בוקסה לגיר8971292620

ISUZU3.2ולה לגיר`ג8971292630

ISUZU561.83בית כויל לתיבת העברה8971292640

ISUZU216.86דיסקית גיר8971292650

ISUZU311.07הילוך לתיבת העברה8971292700

ISUZU8.89בורג ריקון לתיבת העברה8971292800

ISUZU271.54זרוע להעברת הילוכים8971292820

ISUZU339.16זרוע נעילה לגיר8971292830

ISUZU40.94קפיץ8971292850

ISUZU216.86מרווח למצמד8971292860

ISUZU356.33נבה נעילת גיר8971292870

ISUZU1059.48שרוול לנעילת גיר8971292880

ISUZU6.36בוקסה לידית תיבת העברה8971293270

ISUZU384.99(תחתון)שמאל ` ציר דלת אח8971293360

ISUZU90.6זרנוק8971294130

ISUZU1477.04יחידת בקרה נגד גניבה8971294240

ISUZU138.08אטם לבית תיזמון8971294271

ISUZU111.51אטם מנוע8971294280

ISUZU97.9אטם מנוע8971294291

ISUZU40.57אום לגלגל8971294401

ISUZU26.58כיסוי לפנס ראשי8971295730

ISUZU3395.04גוף מצערת8971295751

ISUZU140.79מכסה מצערת דלק8971295770

ISUZU13.16טבעת מעביר כח ראשי8971296150

ISUZU13.16טבעת מעביר כח ראשי8971296160

ISUZU13.16טבעת מעביר כח ראשי8971296170

ISUZU302.52צינור מוביל אויר8971297070

ISUZU329.4מצוף מיכל דלק8971297250

ISUZU704.74מותח תיזמון8971299390

ISUZU269.69בית רדיו8971299800

ISUZU463.6`צמה לדלת אח8971301521

ISUZU369.27זרוע למתנע דיזל8971301860

3.0ISUZU260.18למתנע דיזל ` מכסה אח8971301930

ISUZU2346.87`שמ` שמשה לדלת אח8971302050

ISUZU3658.39יר)שמשה לדלת תא מטען שמאל 8971302081

ISUZU749.37(N.L.S)חישוק 8971302820

ISUZU282.84צינור הגה כח8971303523

ISUZU579.01תושבת למדחס בנזין8971303601

3.5ISUZU1269.93מצמד למאורר בנזין 8971303621

ISUZU480.48הגה כח` תושבת למש8971303691

ISUZU2.73מ" מ0.20מרווח לסבבת עובי 8971303860

05.0ISUZU5.92מרווח לסבקת 8971303870

ISUZU134.33`תומך מנוע אח8971304293

3.5ISUZU271.28גלגלת למשאבת מים בנזין 8971305180

ISUZU1650.37חיזוק לכנף קדמי ימין8971305260

ISUZU1162.2(דלתות (4` זרוע מתלה אח8971305410

ISUZU2309.94(דלתות (2זרוע מתלה אחורי 8971305430

ISUZU234.05(6PK2288)חגורה למזגן8971305600

ISUZU553.56`שינן לציר קד8971305670



ISUZU171.17צינור למיכל מגבים8971307140

3.5ISUZU427.1מאורר מנוע בנזין 8971307570

ISUZU7.11בורג לאגן שמן8971309280

ISUZU1501.13סולוניאד לגיר אוטומט8971309310

20נורה למתג מראות                                                                                  8971309320 ISUZU7.41

ISUZU290.56`)קד)מסילה לגג ימין 8971310980

ISUZU290.56`)קד)מסילה לגג שמאל 8971310990

ISUZU290.56`)אח)מסילה לגג ימין 8971311000

ISUZU290.56`)אח)מסילה לגג שמאל 8971311010

ISUZU417.18מתג כוון מראות8971312931

ISUZU87.87כבל מכסה מנוע8971313240

ISUZU30.15גומיה לשינן מד מהירות8971313281

ISUZU242.52ערכת תיקון משאבת הגה8971313410

ISUZU33.55אטם חיישן גל ארכובה8971313560

ISUZU2786.19פעמון גל הנעה8971313961

ISUZU8.18`טבעת ציר הנעה קד8971314020

ISUZU10.76בורג סעפת פליטה8971315971

ISUZU78.54זרוע למנעול דלת תא מטען8971316350

ISUZU423.45אנטנה8971316381

ISUZU236.34ידית דלת מטען8971316421

ISUZU133.73מנעול דלת תא מטען ימין8971316550

ISUZU114.15`מנעול דלת תא מטען שמ8971316560

ISUZU46.23`גומית עצר דלת מטען ימ8971316784

ISUZU14.14`גומית עצר דלת מטען שמ8971316794

ISUZU374.82גומיה למכסה שסתומים8971317071

ISUZU243.39צינור מוביל אויר8971317270

ISUZU120.95שסתום יניקה8971317292

ISUZU939.82פנל לוח שעונים8971317561

ISUZU104.87מגן לכבל גז בנזין8971318250

ABSISUZU229.04ממסר חשמלי מנוע בלם 8971318390

ABSISUZU168.81ממסר בלם 8971318400

ISUZU118.6תושבת שסתום יניקה בנזין8971318541

ISUZU118.6תושבת שסתום פליטה בנזין8971318551

ISUZU104.07בנזין` תומך מנוע קד8971318560

ISUZU12056.04גל ארכובה8971318572

3.5ISUZU1074.94גלגלת מנוע בנזין 8971318590

5ISUZU363.2.מכסה תיזמון תחתון בנזין 8971318723

ISUZU180.57מכסה תיזמון עליון שמאל בנז8971318823

ISUZU291.09מכסה תיזמון עליון ימין בנז8971318832

3.5ISUZU594.06צינור כניסת מים בנזין 8971318842

ISUZU382.48בנזי)צינור מתכת לחימום מים8971318892

3.5ISUZU423.16צינור חימום בנזין 8971318902

5ISUZU620.74 בנזין E.G.Rצינור לשסתום 8971318971

ISUZU926.62ידית מכלל בלם חניה8971319230

ISUZU198.37כסוי מגן מנוע8971319250

ISUZU50פנס איתות8971319310

ISUZU49.39תפס צינון מצנן אויר8971319420

ISUZU38.3תפס צינור סעפת יניקה8971319430

ISUZU2845.62גל זיזים8971319440

ISUZU2051.13גל זיזים יניקה שמאל8971319461

3.5ISUZU64.65שסתום יניקה בנזין 8971319610

3.5ISUZU170.37שסתום פליטה בנזין 8971319620

ISUZU687.83 למותחן ימין בנזיןNLSגיר 8971319651



3.5ISUZU856.35מכסה שסתומים ימין בנזין8971319684

5ISUZU856.35.מכסה שסתומים שמאל בנזין 8971319704

ISUZU17272.35מחשב יחידת נעילת בלם8971319762

ISUZU847.11`כסוי צדדי פנימי ימ8971320321

ISUZU847.11`כיסוי צדדי פנימי שמ8971320331

ISUZU77.14מתאם מתיחה8971320480

ISUZU100.08פלטת כוון חגורת מאוורר8971320490

ISUZU313.49(4X2)` תושבת מנוע אח8971320651

ISUZU8643.84לוח מכשירים מכלל8971320951

ISUZU2819.47צינור פליטה קדמי8971322050

5.2ISUZU193.92כבל דוושת דלק 8971322183

ISUZU117.81צינור מיכל דלק8971322272

ISUZU869.34מד מהירות8971322552

ISUZU2566.95מד מהירות8971322603

ISUZU127.85בית מדיד שמן מנוע בנזין8971323022

ISUZU340.22כסוי מגן מנוע8971323050

ISUZU2261.94ימין` חיישן מהירות קד8971323071

ISUZU2321.4חיישן מהירות קדמי שמאל8971323081

ISUZU1467.58מסנן סולר מושלם8971323500

ISUZU558.12תומך גלגלת מתיחה ימין בנזי8971323641

ISUZU725.6תומך גלגלת מתיחת שמאל בנזי8971323651

ISUZU412.92צמה לדלת נהג8971325693

ISUZU15343.18ממיר קטליטי8971326611

ISUZU106.34בורג צינור שמן8971326860

ISUZU9579.96בית תיבת הגה8971326951

ISUZU3323.72בית הגה כח8971326970

ISUZU1978.17סקטור הגה8971326990

ISUZU245.54הגה כח` ערכת תיקון יח8971327001

ISUZU1531.02 חגורת בטחוןDNמנגנון 8971327943

ISUZU3401.38` חגורת בטחון שמDNמנגנון 8971327953

ISUZU517.5צמה לחגורת בטיחות8971327962

ISUZU412.33צנור מסנן אוויר8971327990

ISUZU6614.13מדחס מזגן8971328270

ISUZU4891.94(אוטומטי)בית גיר אחורי 8971328380

ISUZU340.83תושבת משאבת מצמד8971328410

ISUZU10125.94פח בין כנפיים8971329561

ISUZU1819.42`שילדה קד8971330081

ISUZU848.96מחזיק קדמי למרכב8971330131

ISUZU427.74כבל בלם חניה ימני8971332360

ISUZU427.74כבל בלם חניה שמאלי8971332371

ISUZU392.64`)דל(3כבל בלם יד ימין8971332410

ISUZU465.22`)דל(3כבל בלם יד שמאל8971332420

ISUZU475.46צינור אידוי8971332691

ISUZU246.18תושבת לוח שעונים8971333850

ISUZU26.48בורג ראש מנוע8971334161

ISUZU61.55ידית פתיחה דלת פנימית8971334420

ISUZU365.82זרוע מוט פיתול8971334501

ISUZU465.3זרוע מוט פיתול8971334511

4X4ISUZU199.43שילוב ` צינור יח8971335920

ISUZU1158.53מוביל אויר8971336511

ISUZU32823.99משאבת הזרקה8971338450

ISUZU364.59תושבת מנוע אחורית8971338660

ISUZU678.06אטם כונס אויר8971338890



ISUZU833.64מעגל מודפס לוח מכשירים8971338980

ISUZU1064.76לבד מכסה מנוע8971339120

ISUZU1253.36לבד מכסה מנוע8971339130

ISUZU6.87`תפס פגוש אחו8971339381

ISUZU216.6הגה כח` תושבת מש8971341490

2.5ISUZU23519.76משאבת הזרקה 8971342512

ISUZU14226.51ראש מנוע8971342560

ISUZU98.26תושבת משאבת הגה כח8971342590

ISUZU1286.91גשר למתלה קדמי8971344030

ISUZU1603.62עמוד הגה חיצוני8971344130

ISUZU1340ציר הגה8971344160

3.0ISUZU4400גלגל תנופה דיזל 8971345174

ISUZU7.92מכסה לתפס חגורת בטחון8971345220

ISUZU88.4מגב שמשות שמאל8971345600

ISUZU89.14מגב שמשות זוג8971345612

ISUZU7.13גומיה לפנל אחורי8971345660

ISUZU2.67תפס זרוע ידית דלת8971345880

ISUZU3תפס זרוע ידית דלת8971345910

ISUZU678.85`)דל(5מגן חום למפלט בנזין8971346090

ISUZU678.85`)דל(3מגן חום למפלט בנזין8971346100

ISUZU151.08`תותב למוט אח8971347050

ISUZU188.58סט שיפוץ בית רפידות8971347150

ISUZU150.98`קיט תיקון קליפר קד8971347160

ISUZU4723.94משאבה ואקום מחולל זרם8971347630

ISUZU209.7(4X2)בלום` מע` צינור קד8971348291

ISUZU196.74(4X4)צינור גמיש בלם קדמי8971348301

ISUZU193.4`צינור בלמים אח8971348310

ISUZU700.5שינן מצמד ציר קדמי8971348571

ISUZU12603.77אלטרנטור מכלל טרופר דיזל8971348660

EGRISUZU580.85צינור 8971348700

ISUZU630.25פח מגן מנוע8971349240

ISUZU1439.46צינור פליטה קדמי8971349600

ISUZU17.7תפס שמשה קדמית8971349780

ISUZU7.4תפס לכנף8971350710

ISUZU6.88בורג אגן שמן8971351410

ISUZU356.59גלגלת למחולל זרם8971351440

ISUZU77.91תרמוסטט8971351451

ISUZU1833.27מצמד מאוורר מער קירור8971351670

ISUZU221.4מחזיק פחמים מתנע8971353170

ISUZU93.89מפתח גולם8971353300

ISUZU14.26גומי מצנן אויר8971353660

ISUZU427.38שמאל` כיסוי לגגון קד8971353773

ISUZU8.37סיכת תיבת העברה8971354230

ISUZU20.3אטם למשאבת מים8971354780

ISUZU705.53דיסק מצמד8971354920

ISUZU99.99מתג פנס ערפל8971355120

ISUZU277.95מתג מגבי פנסים8971355131

ISUZU284.35`מתג פנס ערפל אחו8971355141

ISUZU426.66מתג כיוון אור לוח שעונים8971355151

ISUZU411.14`מתג מגב אחו8971355160

ISUZU428.03מתג מכשיר אדים8971355170

ISUZU229.02מתג מגב שמשות8971355181

ISUZU217.84מתג חימום מנוע8971355191



ISUZU161.7מתג בקרת שיוט8971355200

ISUZU111.63`תומך צד ימין למגן קד8971355390

ISUZU214.66`תומך צד שמאל למגן קד8971355401

ISUZU219.23זמזם חגורת בטחון8971355620

ISUZU4322.45עמוד הגה8971356430

EGRISUZU530.62שסתום 8971356745

ISUZU76.87תפס לחיישן8971357420

ISUZU399.93מכסה עליון למסנן אויר8971358090

ISUZU2360.39מד סיבובי מנוע8971358902

ISUZU183.82הגה כח` פולי למש8971359460

ISUZU29.29עליונ)גומיה לבולם זעזועים 8971359780

ISUZU860.15אמוב` גיר רג)בית מנעול הגה8971359890

ISUZU654.73(אמוביליזר)בית מנעול הגה8971359911

ISUZU845.26מתאם שסתום תערובת8971360070

ISUZU1325.21חיישן גל ארכובה בנזין8971361251

3.5ISUZU296.9סט טבעות למנוע בנזין 8971361350

ISUZU2042.25גל זיזים פליטה8971361391

ISUZU11.11בורג טבור קדמי8971361570

ISUZU42.24אטם למצת8971361730

ISUZU68.15סליב לראש מנוע8971361741

3.5ISUZU63.36צינור נשם בנזין 8971362161

3.5ISUZU105.45צינור נשם בנזין 8971362170

ISUZU80.08צינורית מים לגוף מצערת בנז8971362192

3.5ISUZU250.67צינור מושלם בנזין 8971362200

3.5ISUZU81.45מים בנזין ` זון למש`גו8971362260

3.5ISUZU225.58בנזין (כפול)צינור דלק8971362542

3.5ISUZU1480.89מותחן לרצועה בנזין 8971362561

ISUZU322.26(בנזין)אטם ראש ימין8971362593

3.5ISUZU525.38בוכנה למנוע בנזין 8971363153

ISUZU272.4גלגלת תיזמון גל ארכובה בנז8971363260

ISUZU1164.87גיר תיזמון גל זיזים בנזין8971363270

5ISUZU18.23תושבת לשסתום תחתונה בנזין8971363291

ISUZU193.88טבעת בטחון גל זיזים בנזין8971363430

3.5ISUZU1174.91סעפת מים בנזין 8971363453

3.5ISUZU14.91אטם לסעפת מים בנזין 8971363460

ISUZU85.85תפס חיישן אויר בנזין8971363472

3.5ISUZU129.69צינור דלק בנזין 8971363500

ISUZU80.11מגב שמשות8971363631

ISUZU845.79למכונית` מגן תחתון קד8971363784

ISUZU25.89אטם בית מתקן הזרקה8971364130

ISUZU1724.4שמן` מש8971364630

3.5ISUZU1397.3שמן בנזין ` מש8971364640

3.0ISUZU851.4פלטה למצמד דיזל 8971365350

ISUZU48830.11(3.0)תיבת העברה מושלמת 8971365610

ISUZU1495.05פח אחורי8971365662

ISUZU16.3(מ"מ(54גומיה לראש מנוע8971365900

ISUZU1649.31 תיזמוןNLSגיר 8971366550

ISUZU308.78צינור מים במנוע דיזל8971367092

ISUZU84.53תושבת שסתום פליטה דיזל8971367180

ISUZU19.3מוביל שסתום דיזל8971367191

ISUZU5000בית גל זיזים דיזל8971367209

ISUZU160.84אטם בית גל זיזים דיזל8971367262

ISUZU98.53דיזל.תומך מנוע קד8971367285



ISUZU81.99`תומך ראש אח8971367293

3.0ISUZU10235.28ציר איזון שמאל דיזל 8971367331

ISUZU2435.97פעמון חיצוני8971368881

ISUZU5618.33פעמון חיצוני לציריה8971368890

ISUZU2148.15`פעמון פנימי לציריה קד8971368970

ISUZU48.37בורג למוט גובה8971369350

ISUZU566.32צנור מקשר יניקה8971370181

3.0ISUZU377.46שמן דיזל ` תומך מש8971370401

3.0ISUZU1132.38חיישן לחץ שמן דיזל 8971370421

3.0ISUZU2290.8שמן דיזל ` מש8971370441

3.0ISUZU1053.36בית תיזמון דיזל 8971370747

3.0ISUZU126.81אטם לבית תיזמון דיזל 8971370755

ISUZU1273.44 תיזמוןNLSמכסה 8971370776

3.0ISUZU28.98 דיזל E.G.Rאטם שסתום 8971370970

3.0ISUZU113.04אטם סעפת יניקה דיזל 8971370981

3.0ISUZU1043.68סעפת פליטה דיזל 8971370991

3.0ISUZU33.32אטם סעפת פליטה דיזל 8971371000

ISUZU1177.55`)אוטומ)פלטה אחורית 8971371072

3.0ISUZU136.3צינור דלק דיזל 8971371110

3.0ISUZU1350.9מותח רצועת תיזמון דיזל 8971371480

I)3.0ISUZU290.03 יניקה דיזל NLSשסתום 8971371540

3.0ISUZU175.08(I)שסתום יניקה דיזל 8971371541

3.0ISUZU186.57שסתום פליטה דיזל 8971371552

3.0ISUZU162.71מותח מחולל זרם דיזל 8971371650

ISUZU908.65מכסה צד למנוע דיזל8971371702

ISUZU623.94צינור החזר שמן טורבו דיזל8971371842

3.0ISUZU1891.35מכסה תיזמון קדמי דיזל 8971371884

3.0ISUZU156.38צינור למשאבת דלק דיזל 8971371924

3.0ISUZU724.32צינור מעקף דיזל 8971372651

ISUZU64.72גומיה מסנן אויר8971375410

ISUZU850.02פנס אחורי8971375650

ISUZU850.02פנס אחורי8971375660

4X2ISUZU833.3פנס מכלל אח ימין איפון 8971375690

4X2ISUZU833.3פנס מכלל אח שמאל איפון 8971375700

ISUZU2652.53(בנזין(X2.5בלם מרכזית ` מש8971376190

ISUZU492.63מתג אורות8971376214

ISUZU223.53ביטנה אחורית8971376311

ISUZU42.15צינורית ריקון שמן8971377810

3.0ISUZU70.39שמן דיזל ` אטם למש8971377970

0ISUZU16.76.אטם למסנן שמן באגן דיזל 8971377980

3.0ISUZU598.55ניפל סעפת דיזל 8971378020

ISUZU24.44אטם מוביל מד שמן מנוע דיזל8971378030

3.0ISUZU4343.91מצנן שמן מושלם דיזל 8971378056

ISUZU17.2אטם כניסת צינור מים למנוע8971378101

3.0ISUZU43.36 דיזל E.G.Rאטם 8971378111

3.0ISUZU20.36אטם לגוף מצערת דיזל 8971378200

3.0ISUZU100.55תומך מנוע ימין דיזל 8971378211

3.0ISUZU977.22גיר גל דיזל 8971378572

3.0ISUZU852.6שמן דיזל ` גיר למש8971378590

ISUZU164.56גומית מרווח מכסה שסתומים ד8971378632

3.0ISUZU443.23תומך מחולל זרם דיזל 8971378643

ISUZU101.88פנס איתות מכלל8971378940

ISUZU86.86פנס איתות מכלל8971378950



ISUZU630.04`מנגנון נעילה דלת אחו8971379480

ISUZU368.25ידית פתיחת תא מטען8971379771

ISUZU1520.67תיזמון למשאבת הזרקה8971380500

ISUZU3327.42מתקן בקרת הזרקת דלק8971380510

1צופר                                                                                              8971382711 ISUZU238.65

ISUZU334.14צופר8971382721

ISUZU1482.91מסילה לכיסא נהג8971382750

ISUZU1436.32`מנוע מגבים אח8971383572

ISUZU1602.27`מנוע מגבים אח8971383583

ISUZU318.75 למשולש עליוןNLSבוקסה 8971383881

ISUZU60.54תותב למשולש תחתון8971383891

ISUZU14.28מכסה למיכל מגבים8971384520

ISUZU249.95מחזיק חישוק רזרבי8971384571

ISUZU261.58מתג מכסה מנוע8971384960

2AISUZU210.79מיישר זרם 8971385240

ISUZU44.11תפס לדלת תא מטען8971385423

ISUZU156.5מתג סמן העברת הילוכים8971386321

ISUZU81.13מכסה מיכל שמן8971386670

ISUZU254.11פלטת תיבת הילוכים8971386730

ISUZU570.26`פח תומך מגן אח8971388225

ISUZU294.78מצמד` צינור שמן מש8971388830

ISUZU4345.69פעמון גל הינע8971389780

ISUZU405.06גומיה לציריה קדמית8971389800

ISUZU333.27סט גומיה גל הינע8971389811

ISUZU6822.3`ציריה מושלמת שמ8971390920

ISUZU185.7חובק להגה8971390981

ISUZU27.96תחתונ)גומיה לבולם זעזועים 8971390990

ISUZU572.4גשר אחורי8971391020

ISUZU350כונס אויר למנוע מאוורר8971391180

ISUZU789.24מנוע קירור למעבה מזגן8971391200

ISUZU419.72רשת הגנה למנוע מניפת מזגן8971391210

ISUZU42.36צינור יציאת מים ממצנן שמן8971391761

ISUZU52.59אטם מכסה מנוע8971391880

ISUZU100.16`תומך שמאל לציר קד8971392680

ISUZU98.98תומך ימין למגן אחורי8971394151

ISUZU132.78תומך שמאל למגן אחורי8971394161

ISUZU3729.97הזרקה` בית מצערת למח8971394730

ISUZU2703.77מפוח מאורר מושלם8971395250

ISUZU76.32`תומך מגן אח8971395271

ISUZU838.39מוט בלם חניה8971395471

ISUZU1533.09`מקשר מעביר כח קד8971395480

ISUZU104.88אטם מכסה שסתומים8971395690

ISUZU757.04מד חום8971395801

ISUZU650.06מד דלק8971395811

ISUZU73.53חיבור למשולש תחתון8971396380

ISUZU49.39פלטת תושבת מנוע8971396390

ISUZU210.26תפס לחיישן8971396422

ISUZU2955.77סעפת יניקה8971396491

ISUZU21.56מערכת הזרקה-דיסקית מזרק8971397100

ISUZU45.8מגן מזרקים8971397110

ISUZU164.73בית תרמוסטט עליון8971397120

2.5ISUZU1006.12מתאם לטורבו 8971397250

2.5ISUZU83.47אטם לטורבו 8971397260



ISUZU80.86`גומיה עליונה לקפיץ אח8971400881

ISUZU80.04`תותב למוט פיתול אח8971400891

3.0ISUZU3339.36בית גלגל תנופה דיזל 8971411744

ISUZU10.56בורג8971417590

ISUZU1097.46שינן לתיבת העברה8971418780

ISUZU3470.05`ה גלגל אח" תNLSציר 8971418800

ISUZU145.28מוט העברת הילוכים8971418821

ISUZU460.14הילוכים.ציר מקשר ת8971418831

ISUZU2237.03גלגל שיניים תיבת הילוכים8971418851

ISUZU375.72מנוע נעילת דלת8971419480

4X4ISUZU106.98סמל 8971419690

ISUZU22.72`קליפס למגן אח8971420912

ISUZU35859.87תיבת הלוכים מכלל8971421410

ISUZU471.39פליטה` צינור ווקום מע8971421541

ISUZU76.44מתג לדיפרנציאל8971423321

ISUZU286.07`שמ` מגן בוץ חישוק אח8971425131

ISUZU286.07`מגן בוץ חישוק אחורי שמ8971425141

ISUZU286.07`מגן בוץ חישוק אחורי ימ8971425151

ISUZU286.07`שמ` מגן בוץ חישוק אח8971425161

ISUZU173.01פס גימור לוח מחוונים8971425240

ISUZU113.63(4X4)` מגן בוץ אח8971425301

ISUZU311.43(4X2)מגן בוץ אחורי 8971425311

ISUZU34.34מוט סוגר חימום8971425720

4X4ISUZU300.73מתג הפעלת 8971426551

ISUZU363.66מתג לתיבת העברה8971426561

ISUZU648.47פח תחתון שמשה קדמית8971427023

ISUZU542.29תושבת מוט קישור למרכב8971427032

ISUZU574.78תושבת מוט קישור למרכב8971427041

ISUZU129.17מכסה תיבת נתיכים8971428031

ISUZU18.49מכסה ידית בלם חניה8971429540

ISUZU46.49מוט בלם חניה8971429551

ISUZU39.09תושבת בלם חניה8971429562

ISUZU307.73דיסקית לגיר אוטומטי8971430800

ISUZU106.23דיסקיות לגיר אוטומטי8971430810

ISUZU2564.83הילוך8971430820

ISUZU164.63דיסקית לגיר8971430830

ISUZU492.72בנד8971430860

ISUZU214.75זרוע נעילת ידית גיר8971430870

ISUZU591.68בוכנה לגיר אוטומטי8971430940

ISUZU986.31דיסקית לגיר אוטומטי8971430980

ISUZU393.57דיסקית להילוך יתר8971431010

ISUZU393.57דיסקית להילוך יתר8971431020

ISUZU225.2דיסקית לגיר8971431210

ISUZU276.56דיסקית לגיר אוטומטי8971431240

ISUZU273.88דיסקית לגיר אוטומטי8971431260

ISUZU10.85טבעת8971431290

ISUZU101.43בוכנה לגיר8971431320

ISUZU1320.66הילוך8971431340

ISUZU1499.85`שמן לגיר אוט` מש8971431350

3.0ISUZU921.12דיסק למצמד דיזל 8971431461

ISUZU173.01מרווח למזרק8971431730

ISUZU6.66תפס מצנן8971431770

ISUZU317.76כיסוי מגן בוץ אחורי ימין8971431790



ISUZU317.76שמאל` כיסוי מגן בוץ אח8971431800

ISUZU497.31שסתום מזגן8971432420

ISUZU50.45`פחית למגן אח8971432870

ISUZU2108.61מאייד מזגן8971433520

ISUZU3752.69מאייד8971433530

ISUZU23.77אטם למכסה קדמי8971434780

ISUZU15.09דיסקית למזרק8971435241

ISUZU47.64מחבר מצת חימום8971436731

ISUZU211.09מצת חימום8971436741

3.0ISUZU479.75רצועת תיזמון דיזל 8971437240

ISUZU312.99צינור מים תחתון8971437370

4X4ISUZU95.79כפתור ידית 8971437550

ISUZU16795.31(ביצה)קרונה פיניון 8971440670

ISUZU10286.49בית דיפרנציאל אחורי8971440680

ISUZU6898.37קצר בנ)גל הינע אחורי מושלם8971441671

ISUZU6721.66קצר ד)גל הינע אחורי מושלם 8971441701

ISUZU7443.83ארוך ד)גל הינע אחורי מושלם8971441711

ISUZU7443.83גל הינע אחורי8971441721

3.0ISUZU99.78תומך מנוע שמאל דיזל 8971441952

ISUZU150.03הזרקה` שסתום הצפה מש8971443330

ISUZU1455.06ימני` קליפר דיסק בלם קד8971444760

ISUZU2577.25`שמ` קליפר דיסק בלם קד8971444770

ISUZU1049.31ימין` בית רפידות בלם אח8971444780

ISUZU1757.58שמאל` בית רפידות בלם אח8971444790

ISUZU20.86בורג לראש מנוע דיזל8971445832

0ISUZU10.3תושבת תחתונה לשסתום דיזל 8971445840

ISUZU472.02תושבת למותח רצועה8971446020

ISUZU9270.47מדחס למזגן דיזל8971446480

ISUZU489.99תושבת למותח רצועה8971446580

3.0ISUZU290.29מים דיזל ` גלגלת למש8971448652

3.0ISUZU1913.34מצמד למאורר דיזל 8971448741

3.0ISUZU503.46משתיק דיזל 8971448763

ISUZU449.88צינור למסנן אויר דיזל8971448783

3.0ISUZU3576.5מסנן אויר מושלם דיזל 8971448867

ISUZU229.8תומך כבל גז דיזל8971449012

ISUZU1729.73צמה לגיר8971450280

3.0ISUZU58.48פחית לציר איזון דיזל 8971451440

ISUZU23174.28תיבת הילוכים8971452850

ISUZU83.73בנזי)צינור למיכל עיבוי דלק8971453191

ISUZU291.35תפס למיכל עיבוי דלק בנזין8971453203

ISUZU80.91(במגן`(בית מנורה פנס אח8971453450

ISUZU216.87מתג הצתה8971453480

ISUZU58.58וזון לבית גל זיזים`ג8971453490

ISUZU9.24קפיץ ידית הילוכים8971453740

ISUZU88.26גוף עליון לבית מצערת דיזל8971453990

ISUZU491.16צינור למקרן גיר8971456171

ISUZU19.59בורג לגלגלת תיזמון עליונה8971456640

ISUZU44.38שסתום השהייה דיזל8971457130

ISUZU6.15`(11QX16)פין מכסה אח8971457621

ISUZU253.84תושבת סעפת פליטה8971459730

3.5ISUZU265.46תומך מנוע שמאל בנזין 8971460730

ISUZU3102.96מצפן8971460851

3.0ISUZU517.99צינורית שמן דיזל 8971460984



ISUZU116.67שסתום לחץ באגן שמן8971461061

ISUZU439.95`ימ` מנעול דלת אח8971461090

ISUZU44.7גומי תושבת מאיץ8971461350

ISUZU47.49מתג אור דלת8971461951

ISUZU41.5מתג8971461960

ISUZU675.48צמה למזרקים דיזל8971463368

ISUZU60.75ידית מתיחה שרשרת תזמון8971463700

ISUZU44.01צינורית באגן שמן דיזל8971464320

ISUZU4128.56מיכל דלק8971464420

ISUZU39.12מחבר פלג חימום8971465170

3.0ISUZU415.95מאורר מנוע דיזל 8971465221

ISUZU63.39מגירה לדלת ימין8971465410

ISUZU63.39מגירה לדלת נהג8971465420

ISUZU2256.66גל זיזים יניקה ימין בנזין8971465690

5ISUZU2886.03בנזין ` גל זיזים יניקה שמ8971465700

3.5ISUZU3722.05גל זיזים פליטה בנזין8971465721

ISUZU14.9מחזיר שמן לשסתום פליטה בנז8971467330

4X2ISUZU509.95חישוק לגלגל לטנדר 8971467970

ISUZU43.44מחזיר שמן דיפרנציאונל8971468260

3.5ISUZU703.76גלגלת למותחן בנזין 8971468770

ISUZU878.88בידוד מכסה מנוע8971470252

ISUZU26.97הזרקה` שמן למש. מ8971470340

ISUZU412.86מגן ידית הילוכים8971470440

ISUZU1112.57בידוד תא מנוע8971470630

ISUZU153.2תפס למתג ואקום דיזל8971473371

ISUZU362.93(אוטומט)שמן ` גיר למש8971474260

ISUZU74.9`נעל בלם אח8971475651

ISUZU380.9פלטה בלם אחורי ימין8971475660

ISUZU380.9פלטה בלם אחורי שמאל8971475670

ISUZU130.85ציר עליון לדלת שמאל8971475922

ISUZU150.33ציר תחתון לדלת שמאל8971475942

ISUZU150.78`ציר תחתון לדלת אח8971475952

ISUZU150.78`ציר עליון לדלת אח8971475962

ISUZU12.94`גומי לבית כנף אח8971476290

ISUZU341.8שסתום דיזל+צינור ואקום 8971476333

ISUZU545.93צמה חוטים לפנסים אחוריים8971477100

3.0ISUZU88.08צינור החזר לטורבו דיזל 8971478360

ISUZU294.58ממסר איתות8971478620

ISUZU1191.02גלגלת שרשרת תזמון גל זיזים8971479830

3.1ISUZU212.17טבעת לבוכנה 8971479840

ISUZU23183.62טורבו מושלם8971480762

ISUZU59.04לאלטרנטור` מיסב קד8971481120

ISUZU101.7מרים שסתום בנזין8971482961

ISUZU7.47כיסוי זרוע למגב8971483490

ISUZU1545.03משאבת בלם מרכזית8971484320

ISUZU140.22תפס ימין למגן אחורי8971484500

ISUZU219.21תפס שמאל למגן אחורי8971484510

ISUZU120.45 שמן מנוע דיזלNLSמד 8971484804

ISUZU322.26(בנזין)`  ראש שמNLSאטם 8971485203

ISUZU79.5`גומיה למוט מייצב אח8971485280

ISUZU15.65בורג פלטה קדמית8971485390

ISUZU245.1צופר כפול8971485611

ISUZU233.3צופר8971485632



ISUZU1973.54צמה למזרקים וחיישן גל ארכו8971486396

ISUZU495.01מכסה תחתון בית מאוורר8971486830

ISUZU53.47מד שמן מנוע בנזין8971486972

3.5ISUZU199.24אטם סעפת פליטה בנזין 8971487170

3.5ISUZU63.39תפס לשסתום לחץ בנזין 8971487182

3.5ISUZU46.35מים בנזין ` אטם מש8971487360

ISUZU1215.03פעמון חיצוני8971487470

ISUZU1012.02פעמון פנימי8971487480

ISUZU816.73גומיה לפעמון חיצוני8971487490

ISUZU427.5גומיה לפעמון פנימי8971487500

ISUZU56.5`אטם לאגזוז אח8971487571

ISUZU108.3 הכנףV6סמל 8971490290

ISUZU34729.07ק. ד4X4 3.1שילדה 8971491130

ISUZU34729.07ק. ד4X4 2.5שילדה 8971491140

ISUZU4368.17חישוק8971491181

ISUZU4954.28בית תיבת העברה8971491250

ISUZU11.62תושבת עליונה לשסתום בנזין8971491550

3.5ISUZU35.03פין לבוכנה בנזין 8971491951

3.5ISUZU92.45צינורית ואקום בנזין 8971492311

5ISUZU19.5אטם לגיר גל ארכובה בנזין 8971492380

ISUZU20.27(בנזין)בורג מכסה שסתומים8971492521

6ISUZU24.5דיסקית לכיוון שסתום בנזין8971492700

2ISUZU25.6דיסקית לכיוון שסתום בנזין8971492780

ISUZU28.47(2.80)דיסקית לכיוון שסתום8971492820

ISUZU25.2(2.90)דיסקית לכיוון שסתו8971492870

ISUZU33.25(2.98)דיסקית לכיוון שסתום8971492910

ISUZU28.71(3.10)דיסקית לכיוון שסתום8971492970

3.5ISUZU25.5גל זיזים בנזין ` פקק אח8971493380

ISUZU443.76צינור מסנן שמן באגן בנזין8971493400

3.5ISUZU742.77בית מסנן שמן בנזין 8971493432

ISUZU124.25זרוע מגב8971493701

ISUZU151.11זרוע מגב8971493711

TDSISUZU127.32סמל 8971493831

3.5ISUZU755.71בנזין` בית מחזיר שמן אח8971493901

ISUZU100.16`תומך ימין לציר קד8971495400

ISUZU555.6טנדר-שמשה לדלת קדמית ימין8971500950

ISUZU1110.46)-נהג)שמשה לדלת קדמית שמאל8971500960

ISUZU4540.14טנדר-שמשה לדלת אחורית ימין8971501030

ISUZU920.54לטנד-שמשה לדלת אחורית שמאל8971501040

ISUZU1332.34`שמשת חלון פנתי ימ8971501130

ISUZU1332.34`שמשת חלון פנתי שמ8971501140

ISUZU1709.8שמשה אחורית8971501320

ISUZU2543.7שמשה אחורית8971501330

ISUZU150.03טנדר-שמשה משולש קדמי ימין8971501430

ISUZU150.03טנדר-שמשה משולש קדמי שמאל8971501440

ISUZU419.2(4X2)קונסול אמצעי 8971505783

ISUZU8.98מכסה בקונסולה8971505821

ISUZU62.94זרוע כבל מכסה מנוע8971505830

ISUZU207.62`פתח אוורור ימ8971505942

ISUZU207.62`פתח אוורור שמ8971505951

ISUZU377.73מכסה למחשב כרית אויר8971505976

ISUZU256.22(אפור)כסוי פנימי ימין 8971505983

ISUZU183.32תומך תא כפפות8971505994



ISUZU17.17וו לתליה8971506201

ISUZU307.64`ימ` מנעול דלת קד8971506403

ISUZU335.28שמאל` מנעול דלת קד8971506413

ISUZU86.88ידית פנימית ימין8971506463

ISUZU81.04ידית פנימית שמאל8971506473

ISUZU25.25`מסגרת פתיחת דלת פנימית ימ8971506482

ISUZU25.52`מסגרת פתיחה דלת פנימית שמ8971506492

ISUZU45.45ידית הרמת חלון8971506500

ISUZU251.99`תא מסמכים בדלת קד8971506651

ISUZU329.65מאפרה8971506831

ISUZU29.06מכסה פלסטי חגורת בטיחות8971507092

ISUZU2037.08חגורת בטיחות אחורית חיצוני8971507360

ISUZU40.54(נעילה)מוביל למשענת ראש8971509840

ISUZU60.28כפתור למתג חשמלי לכסא נהג8971509941

ISUZU89.54כפתור למתג כסא ימין8971510181

ISUZU4.5קליפס למושב8971510341

ISUZU16.32כפתור למושב אחורי8971510401

ISUZU58.9פתח איוורור צד ימין8971511421

ISUZU58.9פתח איוורור צד שמאל8971511431

ISUZU5.55(אפור)תפס ריפוד גג 8971512510

ISUZU2267.41`שטיח אח8971512541

ISUZU5719.77שטיח תא מטען8971512606

ISUZU6436.65(נוסעים (7שטיח לתא מטען8971512661

ISUZU243.8כסוי לתפס בתא מטען8971512713

ISUZU664.59משענת שמאל לרגל8971512750

ISUZU9.51קליפס8971512801

ISUZU479.42ימין` כיסוי פנימי קד8971512841

ISUZU333.43מגן שמש לנוסע8971512981

ISUZU439.66מראה פנימית8971513033

ISUZU167.2`ידית אחיזה אח8971513193

ISUZU423.16כיסוי עליון עמוד אמצעי שמא8971513206

ISUZU1967.97שמאל` כיסוי דופןאח8971513273

ISUZU3179.76שמאל` ריפוד דופן אח8971513343

ISUZU3684.01שמאל` ריפוד דופן אח8971513354

ISUZU68.94ידית הרמת חלון8971513460

ISUZU80.3כסוי לתפס חגורת בטחון8971514330

ISUZU43.03כיסוי לכסא8971514342

ISUZU351.27פנס מפות תקרה8971514495

ISUZU457.91(גג נפתח)פנס תקרה 8971514504

ISUZU342.33`)דל (5מותח חגורת בטיחות8971514787

ISUZU126.06מכסה לתא בקונסולה8971515281

ISUZU130.75מאפרה8971515311

ISUZU67.74(צד)כסוי לקונסול 8971515321

ISUZU209.99מחזיק כוסות8971515330

ISUZU27.6כיסוי למסילת כסא8971515681

ISUZU443.5ד(3גומיה לשמשה אמצעית ימין8971515705

ISUZU443.5ד(3גומיה לשמשה אמצעית שמאל8971515715

ISUZU914.73`חגורת בטחון מושב אח8971517701

ISUZU175.13תפס אחורי8971517750

ISUZU175.13תפס אחורי8971517760

ISUZU357.18כיסוי כוון כסא נהג8971518102

ISUZU52.99כפתור להזזת כסא שמאל8971518111

ISUZU164.56כפתור ידית למושב8971518122



ISUZU693.91שמאל` כיס לדלת קד8971519111

ISUZU301.39ידית לדלת8971519381

ISUZU567.12פנל עליון8971520400

ISUZU567.12פנל עליון8971520410

ISUZU346.48אח` שמ`תושבת לכסא אחורי קד8971521410

ISUZU346.48י` שמ קד`אח`(תושבת לכסא אח8971521420

ISUZU46.2ידית תמיכה בגג8971526502

ISUZU237.73פלסטיק סף שמאל8971526892

ISUZU1.78סיכה פח סף8971526900

ISUZU796.13(4X4)קונסול אמצעי 8971526921

ISUZU128.35פתחי אוורור8971527011

ISUZU450.05מראה פנימית8971527090

ISUZU6.66כיסוי לבורג לריפוד8971527453

ISUZU5.35מוביל סגר דלת8971527483

ISUZU12.41כיסוי עליון לחגורת ביטחון8971527541

ISUZU464.66פנס אור פנימי8971527750

ISUZU548.63כיסוי כיוון כסא ימין חיצונ8971528063

ISUZU369.35כיסוי כיוון כסא נהג חיצוני8971528073

ISUZU52.99כפתור להזזת כסא ימין8971528091

ISUZU240.63תא כפפות8971528262

ISUZU15.32`כפתור נעילת דלת קד8971528900

ISUZU1238.83דלתית לקונסולה8971528951

ISUZU143.17`כיסוי מדרכה אחורי ימ8971529020

ISUZU39.48מחזיק מוביל משענת ראש8971529061

ISUZU39.48מחזיק מוביל משענת ראש8971529071

ISUZU920.79משענת ראש כסא קדמי8971529111

ISUZU25.61`כפתור מושב קדמי ימ8971529120

ISUZU1589.07מתג הרמת חלונות8971530042

ISUZU1827.9מתג הרמת חלון נהג8971530062

ISUZU879.89`מתג חלון חש8971530100

ISUZU192.03כבל דלק8971531880

ISUZU175.66כסוי ידית בקרה8971531891

ISUZU1843.19(4X4)כסוי לוח שעונים8971532094

ISUZU57.57מכסה פיוזים8971532102

ISUZU67.36מסגרת למתגים8971532110

ISUZU11.56מחזיק מגן שמש8971532442

ISUZU325.3חובק הגה8971532457

ISUZU9.51תפס לריפוד8971532540

ISUZU123.36כסוי רמקול8971534400

ISUZU123.36כיסוי רמקול לדלת נהג8971534410

ISUZU76.87ידית פתיחת דלת פנימית ימין8971534426

ISUZU62.86ידית פתיחת דלת פנימית שמאל8971534436

ISUZU307.73תפס חגורת בטחון ימין8971534551

ISUZU387.23תפס חגןרת בטחון שמאל8971534562

ISUZU356.33מאפרה8971535620

ISUZU410.22מאפרה8971535630

ISUZU16.14תפס מגן שמש8971535830

ISUZU2349.03`שטיח רצפה אח8971536252

ISUZU130.49קישוט סף8971536300

ISUZU10.3תפס לריפוד8971536480

ISUZU108.03`כיסוי חגורת בטיחות אח8971536555

ISUZU199.69ימין` משענת יד דלת אח8971536585

ISUZU199.69`שמ` משענת יד דלת אח8971536595



ISUZU282.11(במשקוף)` גומיה לדלת אח8971536850

ISUZU39.93קופסה לוח שעונים8971536960

ISUZU225.31תא חפצים8971537110

ISUZU3883.92ה"ידית ת8971539310

ISUZU278.3פנס אור פנימי עם השהיה מכל8971539540

ISUZU258.56פנס אור פנימי8971539550

ISUZU281.68(השהייה)פנס אור פנימי8971539560

ISUZU291.88`ריפוד תחתון דלת אח8971540262

ISUZU333.88קונסול אמצעי8971540302

ISUZU239.76גומיה לידית הילוכים8971540320

ISUZU8822.05 אויר נוסעDNכרית 8971540343

ISUZU1060.27בית תא כפפות8971544614

ISUZU4750.36`)דל(3שמאל` כיסוי אח8971544772

ISUZU356.33מאפרה שחור8971544790

ISUZU297.43כיסוי לוח מחוונים8971544832

ISUZU3540.58קונסולה אחורית8971546003

ISUZU357.65קונסולה קדמית8971546013

ISUZU283.43פנל דופן פנימי8971546070

ISUZU283.43רפוד פינתי לוח שעונים8971546090

ISUZU233.77כיסוי פנימי לעמוד אמצעי8971546290

ISUZU77.39כיסוי תחתון לעמוד אמצעי ימ8971546301

ISUZU77.39כיסוי תחתון לעמוד אמצעי שמ8971546311

ISUZU61.26`קופסא בדלת קד8971546663

ISUZU300.86`קדר מסגרת דלת קד8971546670

ISUZU146.34`מוט קישור בדלת ימ8971546680

ISUZU146.34`מוט קישור בדלת שמ8971546690

ISUZU166.94ימין` כיסוי רמקול אח8971546782

ISUZU166.94`שמ` כיסוי רמקול אח8971546792

ISUZU24.83כיסוי חגורת בטיחות8971547000

ISUZU1034.65פנל לוח שעונים8971547093

ISUZU1160.65גלגל הגה8971547563

ISUZU139.77לחצן צופר8971547571

ISUZU17.7כיסוי למתגים8971547640

ISUZU6469.38 אויר נהגDNכרית 8971548030

ISUZU52.83פתח איוורור ימין8971548695

ISUZU207.62פתח איוורור שמאל8971548711

ISUZU2239.67קונסול אמצעי8971549023

ISUZU778מתג חלון חשמלי8971549043

ISUZU2764.79רפוד לדלת קדמי ימין8971550703

ISUZU2764.79רפוד לדלת שמאל8971550713

ISUZU500.55(תחתון)ריפוד לדלת נוסע 8971550841

ISUZU831.61(תחתון)ריפוד לדלת נהג 8971550851

ISUZU97.2כיסוי למתגים בדלת נהג8971550871

ISUZU926.66מתג נהג להרמת חלונות8971552460

ISUZU223.61(נהג)מתג חלון 8971552481

ISUZU293.75מתג נוסע להרמת חלונות8971552491

ISUZU3121.12(כרית אויר)גלגל הגה שחור8971552501

ISUZU321.16`לחצן צופר ימ8971552520

ISUZU321.16`לחצן צופר שמ8971552530

ISUZU1968.4`)דל (5`  בטחון ימDNחגורת 8971552544

ISUZU1968.4`)דל (5`  בטחון שמDNחגורת 8971552554

ISUZU1644.82`)דל (3`  בטחון ימDNחגורת 8971552562

ISUZU1968.4`)דל (3`  בטחון שמDNחגורת 8971552574



ISUZU2118.7`דלת(5ימין` חגורת בטחון אח8971552764

ISUZU2214.32`)דל(5שמאל` חגורת בטחון אח8971552774

ISUZU1712.44`)דל(3ימין` חגורת בטחון אח8971552782

ISUZU1712.44`דלת(3שמאל` חגורת בטחון אח8971552792

ISUZU635.79`)דל`(3תפס חגורת בטחון אח8971552854

ISUZU638.17(5ימין` תפס חגורת בטחון אח8971552865

ISUZU904.43ד`(5שמ` תפס חגורת בטחון אח8971552874

ISUZU1828.14חגורת בטחון כיסא ימין8971552941

ISUZU1828.14חגורת בטחון כיסא ימין8971552951

ISUZU357.3חגורת בטחון תחתונה8971552972

ISUZU319.02`מנעול דלת אחו8971552980

ISUZU335.21`מנעול דלת אח8971552990

ISUZU225.05ימין` זרוע למנעול דלת אח8971553010

ISUZU168.52שמאל` זרוע למנעול דלת אח8971553020

ISUZU585.87`כפתור דלת אחו8971553780

ISUZU3781.74קונסולה אחורית8971555460

ISUZU685.19`קונסולה אח8971555541

ISUZU487.61גומיה לידית הילוכים8971555551

ISUZU697כרית אויר נוסע8971555710

ISUZU320.93פלסטיק דופן8971555790

ISUZU2860.41ריפוד דלת נהג8971556354

ISUZU2764.79ריפוד לדלת נוסע8971556364

ISUZU2764.79ריפוד לדלת נהג8971556394

ISUZU1833.42`שמ` ריפוד דלת אח8971556533

ISUZU237.99כיסוי לחגורת בטחון ימין8971556622

ISUZU237.99כיסוי לחגורת בטחון שמאל8971556632

ISUZU79.05ידית פנימית לדלת קידמית8971556860

ISUZU395.42גומיה לידית העברה8971556870

ISUZU6607.02גלגל הגה שחור עור8971556894

ISUZU195.73כיסוי פנימי עמוד אמצעי ימי8971560012

ISUZU195.73כיסוי חיצוני עמוד אמצעי שמ8971560022

ISUZU1782.18חגורת בטיחות זכר8971560693

ISUZU1843.99חגורת בטיחות זכר8971560703

ISUZU2015.68חגורת בטיחות8971560773

ISUZU1683.39`חגורת ביטחון אח8971560894

ISUZU374.29חגורת בטיחות אחורית פנימית8971560900

ISUZU271.89מאפרה8971560930

ISUZU228.03מאפרה8971560940

ISUZU1021.77(4X2)מכסה לוח שעונים8971560951

ISUZU44.38פלסטיק ללוח שעונים8971560970

ISUZU4470.89(דשבורד)לוח מחוונים8971560992

ISUZU108.3כיסוי עמוד אמצעי ימין8971561000

ISUZU99.32כיסוי עמוד אמצעי שמאל8971561010

ISUZU1366.65ריפוד מושב8971565190

ISUZU244.07פלטה8971566130

ISUZU340.75קונסולה מרכזית8971567430

ISUZU340.75קונסולה מרכזית8971567450

ISUZU441.01מראה פנימית8971571100

ISUZU61.81כסוי למראה פנימית8971571120

ISUZU3067.76(עור)משענת יד שמאל8971571480

ISUZU9.77קליפס לשטיח8971573000

ISUZU19.02וו תליה8971573421

ISUZU43.62ימין` ידית פנימית לדלת אח8971573566



ISUZU86.37שמאל` ידית פנימית לדלת אח8971573576

ISUZU76.62ידית לדלת ימין8971573712

ISUZU44.44ידית לדלת שמאל8971573722

ISUZU116.22ימין` כסוי לרמקול קד8971573752

ISUZU132.34שמאל` כסוי רמקול קד8971573762

ISUZU1111.78ריפוד לגג8971574384

ISUZU5839.16(דשבורד)לוח מכשירים8971578722

ISUZU3482.73שטיח אחורי8971579000

ISUZU374.29`חגורת בטיחות ימ8971579960

ISUZU374.29`חגורת בטיחות שמ8971579970

ISUZU387.23תפס חגורת בטחון נהג8971579980

ISUZU2567.74(אפור)ימין ` ניקל סף קד8971580920

ISUZU2567.74(אפור)` ניקל סף קדמי שמ8971580930

ISUZU2157.26(אפור)` ימ` ניקל סף אח8971580940

ISUZU2157.26(אפור)שמאל ` ניקל סף אח8971580950

ISUZU837.6אפור` ניקל קשת אח ימ8971581020

ISUZU837.6אפור` שמ` ניקל קשת אח8971581030

ISUZU1579.31אפ` ימ` ניקל השלמה לקשת אח8971581040

ISUZU1579.31אפ` שמ` ניקל השלמה לקשת אח8971581050

ISUZU1848.48(אפור)ימין ` ניקל קשת אח8971581060

ISUZU1848.48(אפור)` שמ` ניקל קשת אח8971581070

ISUZU2047.11שמאל` פח אבנים אח8971581090

ISUZU2047.11ימין` פח אבנים אח8971581110

ISUZU479`)דלת(5ימין ` ניקל כנף אח8971581120

ISUZU530.43`)דלת(5שמאל` ניקל כנף אח8971581130

ISUZU1373.55ד(5ימין` ניקל השלמה כנף אח8971581140

ISUZU807.47ד(5שמאל` ניקל השלמה כנף אח8971581150

ISUZU2246.28ימין` פח אבנים קד8971581180

ISUZU2246.28שמאל` פח אבנים קד8971581190

ISUZU761.4(כסף)ימין. ניקל קשת כנף קד8971581300

ISUZU1410(אפור)` ימ` ניקל קשת קד8971581310

ISUZU1423.21מגן בוץ8971581340

ISUZU486.78שמאל.ניקל קשת כנף קד8971581350

ISUZU1410אפור` שמ` ניקל קשת קד8971581360

ISUZU1423.21שמאל` מגן בוץ קד8971581390

ISUZU4685.34כרית אויר נהג8971582770

ISUZU555.76שמאל` כיסוי פנימי לעמוד אח8971583300

ISUZU603.57`שמ` כיסוי פנימי לעמוד אח8971583340

ISUZU835.22`קונסולה אח8971585170

ISUZU5758.07ריפוד גג8971586472

ISUZU441.01מראה פנימית8971586590

ISUZU37.24שמאל למסילת כיסא` כסוי קד8971589400

ISUZU37.24ימין למסילת כסא` כסוי קד8971589410

ISUZU440.07מסגרת לסגירת דלת שמאל8971590102

ISUZU5199.93`)דל(3ריפוד גג8971590701

ISUZU361.35קונסול אמצעי8971591600

ISUZU2682כרית אויר נהג8971596080

ISUZU8099.7 אויר נוסעDNכרית 8971596091

ISUZU7116.5 אויר נהג לא מסופקDNכרית 8971596100

ISUZU1015.2` דל3מתג חלונות חשמל 8971596141

ISUZU1330.2מתג הרמת חלון נהג8971596152

ISUZU44.94תפס משענת ראש8971597023

ISUZU1324.47סורג לבן8971597533



ISUZU2416.91סורג כסף8971597585

ISUZU2416.91סורג שחור8971597595

ISUZU779.49(רגיל)גומיה לידית הילוכים8971598780

ISUZU693.91`)אוט)גומיה לידית הילוכים8971598790

ISUZU3669.75קונסולה אחורית8971599881

ISUZU3848.84`קונסולה אח8971599911

ISUZU1006.42תושבת לגלגל רזרבי8971601455

96ISUZU1233.02.לוח מכשירים אמצעי 8971602661

ISUZU2048.05פנס אור בלם עליון8971603911

ISUZU480.09תפוח הגה חיצוני8971603950

3.1ISUZU616.17צמת חוטים למנוע 8971604152

ISUZU388.55צמה לגג8971604281

ISUZU388.55צמה לגג8971604292

ISUZU3691.67מחשב לבקרת שיוט8971604461

ISUZU403.61מכסה עליון למסנן אויר בנזי8971606021

3.5ISUZU153.47תומך מחולל זרם בנזין 8971606051

3.0ISUZU134.84אטם מכסה שסתומים דיזל 8971606721

ISUZU281.22תיקון משאבת בלם` ער8971607070

ISUZU66.56סיכה בית רפידות בלם8971608200

ISUZU71.92מוביל בית רפידות בלם8971608210

ISUZU66.96סיכה בית רפידות בלם8971608220

ISUZU68.24`בורג לבית רפידות אח8971608230

3.0ISUZU27.9גל זיזים דיזל ` פקק אח8971608660

ISUZU1406.62מתג איתות8971609243

ISUZU1406.62מתג איתות8971609253

ISUZU874.8מתג איתות8971609260

ISUZU746.88מתג איתות8971609272

ISUZU589.08סליל כרית אויר+מתג איתות8971609361

ISUZU966.14סליל כרית אויר+מתג איתות8971609371

ISUZU1074.03סליל כרית אויר+מתג איתות8971609380

ISUZU1002סליל כרית אויר+מתג איתות8971609390

ISUZU1013.64בית גלגלי תזמון8971609600

ISUZU329.39`גומיה דלת אח8971609861

ISUZU164.3`בכנף שמ` תפס מגן קד8971610700

ISUZU65.14על כנף ימין.תפס מגן קד8971610720

ISUZU835.22בולם זעזועים הגה8971611060

ISUZU14.4בוקסה נחושת8971611092

ISUZU7.52בוקסה לידית הילוכים8971611941

ISUZU72.24תושבת לסעפת פליטה8971612020

ISUZU370.14מוביל מאוורר מנוע8971614240

ISUZU3294.66שמאל. כנף פנימית קד8971614570

ISUZU290.29כסוי לגיר תחתון8971614610

ISUZU1026.9שעון8971614851

ISUZU82.68דלתית לחימום8971615270

3.5ISUZU4335.12מיכל דלק בנזין 8971615281

ISUZU182.41צינור לחישן אויר8971615363

ISUZU6.65תותב תחתון לידית הילוכים8971616060

ISUZU24.08אום טורבו8971616070

ISUZU15.85`גומית צד לשמשה קד8971617120

ISUZU20177.14`ימ` דלת קד8971617520

ISUZU12693.42`שמ` דלת קד8971617530

ISUZU3.69(דיזל)גומיה לצינור מזגן8971617760

ISUZU3.57גומיות לצינורות מזגן8971617770



ISUZU2.88(בנזין)גומיה לצינור מזגן 8971617780

ISUZU13.51בורג למגן8971618151

ISUZU867.18צינור מזגן בנזין8971618190

ISUZU828.35צינור לחץ למזגן8971618201

ISUZU15335.85`)לגיר אוט)טורבו 8971618272

ISUZU2030.62מנגנון מושב8971618450

ISUZU7.38בורג למתנע8971618460

ISUZU92.92ידית בלם חניה8971620530

ISUZU166.41חובק כונס אויר8971620661

ISUZU221.62יחידת אחיזה פנס איתות לצד8971620670

ISUZU58.53תושבת נורה פנס איתות צדדי8971620680

ISUZU464.01צינור החזר שמן מגדש טורבו8971621060

ISUZU801.15צינור שמן למגדש8971623170

ISUZU320.27`מנעול צד דלת אח8971623432

ISUZU6.97תפס8971623470

ISUZU161.43תפס מכסה מנוע8971625091

ISUZU426.22מוט שמאל לכיוון הרכב8971625220

ISUZU426.22מוט ימין לכיוון הרכב8971625230

3.0ISUZU193.88צינור כניסת דלק דיזל 8971625281

ISUZU48.19ציר דלת מכסה מילוי דלק8971626020

ISUZU668.64מתג לחץ הגה כח8971628140

3.5ISUZU273.39סמל 8971628871

0ISUZU195.62.שינן לחיישן מהירות דיזל 8971630343

3.0ISUZU36.96מים דיזל ` אטם מש8971630563

ISUZU68.94צינור כניסת מים לטורבו דיז8971630690

ISUZU52.2צינור כניסת מים לטורבו דיז8971630702

ISUZU21.68(3.0)צינור לטורבו 8971630882

ISUZU77.08תפס למצבר8971631032

ISUZU79.77דלת מיכל דלק8971631090

ISUZU37.51זרוע תפס למצבר8971631120

3.0ISUZU881.4חיישן דוושת דלק דיזל 8971631640

ISUZU818.58הזרקה` מנתק מזגן מש8971631881

3.0ISUZU29.82עוצר קפיץ למותחן דיזל 8971632000

3.0ISUZU477.9תומך חיישן מהירות דיזל 8971632061

ISUZU1155.36(בנזין)למדחס .תומך קד8971632270

ISUZU206.56(בנזין)למדחס ` תומך אח8971632281

ISUZU115.69צינור למסנן אויר בנזין8971632372

ISUZU824.92צינור למסנן אויר בנזין8971632402

ISUZU19.98`בורג למכסה גיר אוטומ8971632490

ISUZU212.64כפתור לידית תיבת העברה8971632500

ISUZU321.9ימין` ידית לדלת אח8971632601

ISUZU103.54גומיה תחתונה דלת אחורית8971633902

ISUZU1822.85`)דלת(3` מוט פיתול אח8971634440

ISUZU1985.3`)דל(5מוט פיתול אחורי 8971634450

ISUZU349.46צינור דלק8971637594

ISUZU86.64`מכסה מנעול אח8971637660

3.0ISUZU15.6קפיץ למותחן דיזל 8971637830

ISUZU269.95שסתו+צינור ואקום למגבר בלם8971638431

ISUZU263.88צינור דלק כפול8971638474

ISUZU588.76(דיזל)חיישן לחץ שמ8971638510

ISUZU202.72צמת חוטים לפנס פנימי8971638721

ISUZU389.09`מתג חימום שמשה אח8971638820

ISUZU643.65מתג איתות8971639285



ISUZU593.85מגבים+מתג איתות8971639295

ISUZU942.66קרוס+מתג איתות8971639305

ISUZU730.11קרוס+מתג איתות8971639315

ISUZU1065.55מתג איתות8971639324

ISUZU928.86מתג מגבים8971639334

ISUZU1314.86קרוס+מתג איתות8971639344

ISUZU864.51קרוס+מתג מגבים8971639354

ISUZU214.75פחית מגן8971639791

ISUZU639.12חווט למצתים` מער8971639990

ISUZU53.36תפס לצינור הגה כח8971640132

ISUZU273.93כבל גז מנוע בנזין8971641924

ISUZU116.22גומיה עליונה ימין למצנן8971642071

ISUZU144.75גומיה עליונה שמאל למצנן8971642081

ISUZU293.2צינור למיכל דלק בנזין8971642494

ISUZU293.2צינור למיכל דלק בנזין8971642504

5ISUZU25266.36.תיבת העברה מושלמת בנזין 8971642520

3.5ISUZU141.05צינור מים עליון בנזין 8971642671

ISUZU303.5מגן חום סעפת פליטה שמאל בנ8971642761

ISUZU303.5בנז` מגן חום סעפת פליטה ימ8971642781

ISUZU253.84צינור למיכל דלק8971642991

ISUZU417.61בית מכסה מיכל דלק8971643040

ISUZU7443.83ארוך בנז)מושלם` גל הינע אח8971643171

ISUZU1294.3חיישן האטה8971643240

ISUZU183.58פלטת העברת הילוכים8971643460

ISUZU121.51פלטה תיבת הילוכים8971643480

ISUZU116.22נשם לתיבת העברה8971643620

ISUZU307.92(מכני)ימין` מנגנון לדלת אח8971644990

ISUZU319.83(מכני)שמאל` מנגנון לדלת אח8971645001

ISUZU79.77מחזיק גיר לתחתוןימין בנזין8971645180

ISUZU118.6מחזיק גיר ימין8971645211

ISUZU101.7מחזיק גיר שמאל8971645472

ISUZU47.34מכסה גיר תחתון8971645473

ISUZU1413.15כונס אויר8971645501

VAPORATOR)ISUZU8665.23מצנן פנימי מושלם8971645830

ISUZU7604.43מצנן פנימי משולם8971645850

ISUZU27.74תפס צינור נשם8971648171

ISUZU529.23מוביל למיסב למצמד8971648900

ISUZU8794.66בית גיר אמצעי8971648930

ISUZU269.16אטם לגיר8971648950

ISUZU5.55דיסקית אטימה8971649000

ISUZU33.55אטם עליון לגיר8971649010

ISUZU431.87זרוע הילוכים8971649040

ISUZU2062.7מכסה גיר עליון דיזל8971649130

ISUZU1799.08הזרקה` שסתום מש8971649320

ISUZU625.76זרוע העברת הילוכים8971649510

ISUZU392.78`מזלג הילוך אח8971649560

ISUZU1035.71שני+מזלג הילוך נמוך8971649580

ISUZU635.79מוט שילוב הילוך שלישי8971649590

ISUZU392.78מוט שילוב הילוך חמישי8971649600

ISUZU431.87`מוט להילוך אח8971649610

ISUZU2214.84סינכרון מושלם8971649680

ISUZU2436.72סינכרון מושלם8971649691

ISUZU1062.39טבעת סינכרון מושלם8971649700



ISUZU891.75גיר מצמד להילוך שני8971649710

ISUZU490.78גיר מעביר הילוך שלישי ורבי8971649720

ISUZU8.36מרווח8971649730

ISUZU9.42פין8971649740

ISUZU192.51מיסב אחורי הילוך ישיר8971649750

ISUZU199.08מיסב להילוך ישיר8971649760

ISUZU2179.71הילוך ראשון8971649770

ISUZU1998.25הילוך שני8971649780

ISUZU1998.25הילוך שלישי8971649791

ISUZU1528.6`שינן להילוך אח8971649820

ISUZU17.96צינורית8971649850

ISUZU8794.66`בית גיר אח8971649860

ISUZU388.29שני+מזלג שילוב הילוך נמוך8971649890

ISUZU345.24רביעי+מזלג שילוב שלישי8971649900

ISUZU313.8`זרוע הילוך אח8971649910

ISUZU686.77מזלג הילוך חמישי8971649930

ISUZU10.94ה.פין ת8971649940

ISUZU2279.03ציר ראשי8971649950

ISUZU106.71טבעת בטחון הילוך חמישי8971649960

ISUZU36.1טבעת בטחון8971649970

ISUZU788.47סליב הילוך שלישי8971649980

ISUZU8.36בטחון לסינכרון8971650000

ISUZU13.74בטחון להילוך8971650010

ISUZU353.43טבעת סינכרון הילוך שלישי8971650020

ISUZU379.2טבעת סינכרון הילוך ישיר8971650030

ISUZU508.21סליב הילוך חמישי8971650050

ISUZU472.29`ציר להילוך אח8971650060

ISUZU131.95מיסב מחטים הילוך ישיר8971650120

ISUZU59.75מיסב מחטים להילוך חמישי8971650130

ISUZU83.43מיסב מחטים להילוך שלישי8971650140

ISUZU78.12מיסב מחטים8971650150

ISUZU167.16מיסב מחטים הילוך שני8971650160

ISUZU180.54לקונטרגיר` מיסב קד8971650170

ISUZU283.28(4.34.22לקונטרגיר` מיסב אח8971650180

ISUZU22.72טבעת בטחון לגיר8971650200

ISUZU22.72טבעת בטחון לגיר8971650210

ISUZU22.72טבעת בטחון לגיר8971650220

ISUZU22.72טבעת בטחון למיסב8971650270

ISUZU22.72טבעת בטחון למיסב8971650290

ISUZU22.72טבעת בטחון למיסב8971650310

ISUZU9.77בטחונית לגיר8971650740

ISUZU1739.12`הילוך אח8971650770

ISUZU323.11`מתג הילוך אח8971650790

ISUZU323.11שני+מתג הילוך ראשון8971650800

ISUZU162מתג הילוך סרק8971650830

ISUZU20.1מחזיר שמן תיבת הילוכים8971650840

ISUZU26.16לגיר` מחזיר שמן אח8971650850

ISUZU9.36פין לנעילת הילוך8971650860

ISUZU15.32קפיץ לגיר8971650870

ISUZU8.89ולה לנעילת הילוך`ג8971650890

ISUZU2609.71שינן להילוך חמישי8971650900

ISUZU3129.45מצנן פנימי8971652911

ISUZU1979.67מעביר כח נגדי תיבת הילוכים8971653170



ISUZU1426.11פנל לוח שעונים8971653552

ISUZU510.51כיסוי בית מאפרה8971653562

ISUZU665.38מאפרה8971653611

ISUZU23.76תפס לניקל8971653720

ISUZU11.09מגן חום למאפרה שמאל8971653750

ISUZU120.19אטם למראה ימין8971654110

ISUZU16.53מסגרת לכפתור כבל מצערת8971654480

ISUZU832.24פנס איתות אחורי ימין מכלל8971655300

ISUZU832.24פנס איתות אחורי שמאל מכלל8971655310

ISUZU253.6גומיה לשלדה8971655431

ISUZU6721.66ציר אחורי ימין8971655682

ISUZU6721.66ציר אחורי שמאלי8971655692

ISUZU3485.25צמת חוטים8971656061

ISUZU3097.41צמה לוח שעונים8971656370

ISUZU109.88ימין` צינורית בלם אח8971657013

ISUZU2608.68פליטה` צינור אחורי מער8971658170

ISUZU2635.1דיזל` צינור אגזוז אח8971658200

3.0ISUZU2365.77מפלט אחורי דיזל 8971658211

ISUZU4647.08דוד עמם8971658280

ISUZU4740.06דוד עמם8971658300

ISUZU4740.06דוד אחורי8971658360

3.5ISUZU302.44צינורית הגה כח בנזין 8971658372

ISUZU4834.62דוד עמם8971658390

ISUZU772.09`מרים שמשה דלת קדמי ימ8971658614

ISUZU549.06`מרים שמשה דלת קדמי שמ8971658624

ISUZU1661.46מנוע מנגנון דלת נהג ימין8971658630

ISUZU794.34מנוע מנגנון דלת נהג שמאל8971658640

ISUZU395.87ימין` מרים שמשה אח8971658691

ISUZU584.29`שמ` מרים שמשה דלת אח8971658701

ISUZU1511.43.מנוע חשמלי מנגנון דלת אח8971658711

ISUZU1067.2ש.מנוע חשמלי מנגנון דלת אח8971658721

ISUZU479.61מנגנון מושלם לחלון נוסע8971658792

ISUZU431.27מנגנון מושלם לחלון נהג8971658801

ISUZU1281.57מנוע חלון דלת8971658880

ISUZU276.66מנגנון לחלון אחורי ימין8971658920

ISUZU288.09`שמ` מנגנון לחלון אח8971658932

ISUZU1728.82`ימ` מנוע לחלון דלת אח8971658940

ISUZU1728.82`שמ` מנוע לחלון דלת אח8971658950

ISUZU152.93מתג תיבת העברה8971659500

ISUZU1804.68מחשב לתיבת העברה8971659590

ISUZU8.1בוקסה לידית הילוכים8971660150

ISUZU12028.57(בנזין)מנוע בקרת שיוט 8971660810

ISUZU348.14כבל בקרת שיוט בנזין8971660830

3.0ISUZU2347.29בית מצערת דיזל 8971660973

ISUZU30.27טבעת אטימה חורים8971661100

ISUZU15.75בולם במילוי דלק8971661120

ISUZU3688.77מעביר כח גלגל אחורי8971661560

ISUZU3470.05ה"ציר ת8971661570

ISUZU59.39צמת חוטים לפנס אחורי8971661760

ISUZU363.45(3.5)כונס אויר בנזין 8971662390

ISUZU95.43ניקל גג אחורי ימין8971662831

ISUZU159.28ניקל גג אחורי שמאל8971662841

ISUZU14.31טבעת8971664980



ISUZU65.98`תפס פנימי לשמשה אח8971665680

3.5ISUZU14.16צינור לשסתום לחץ בנזין 8971666462

ISUZU2744.45ווסת בלם לסרן אחורי8971666920

ISUZU412.92צמה לדלת נוסע8971666962

ISUZU724.29חיצו)כיסוי מנגנון כסא נוסע8971668420

ISUZU724.29חיצונ)כיסוי מנגנון כסא נהג8971668450

ISUZU823.34קורה ימין לגג8971669461

ISUZU823.34קורה לגג שמאל8971669471

3.5ISUZU2092.55סעפת פליטה שמאל בנזין 8971670631

3.5ISUZU525.38בוכנה למנוע בנזין 8971670932

3.5ISUZU525.38בוכנה למנוע בנזין 8971670942

3.0ISUZU1199.7אגן שמן דיזל 8971671173

ISUZU15.32פקק ריצפה8971672960

ISUZU1640.33מקשר גל הינע קדמי8971673160

ISUZU290.55צלב אחורי8971673170

ISUZU32994.44`)דל(3שילדה 8971673401

ISUZU1351.36קורה תומך מונע אחורי8971674101

604.82                                                                            3.5מים בנזין ` מש8971675540 ISUZU877.14

ISUZU34.07תושבת נורה פנס איתות8971676870

3.5ISUZU92.26בנזין (מעקף)צינור מים8971676942

ISUZU111.73צינור חימום בנזין8971676970

ISUZU212.9מצמד` צינורית למש8971677630

ISUZU39.03תפס לדלת תא מטען8971678070

3.5ISUZU5731.92מגבר בלם בנזין 8971678490

3.0ISUZU5253.02מגבר בלם דיזל 8971678531

3.0ISUZU183.82שמן דיזל ` מיסב למש8971679030

ISUZU276.7צינור מזגן למייבש דיזל8971679450

ISUZU739.34צינור מזגן דיזל8971679480

ISUZU2337.14בית מסנן פנימי מושלם8971679550

ISUZU86.76צינור חימום דיזל8971679690

ISUZU62.96צינור חימום דיזל8971679700

3.0ISUZU132מסנן שמן8971679720

ISUZU3574.13צינור מזגן למעבה דיזל8971679781

ISUZU621.53ממסר למגבים וחימום שמשה8971679911

ISUZU23.79פקק למונע בנזין8971679980

ISUZU105.13פחית תפס8971680090

3.0ISUZU8977.71סעפת שמן דיזל 8971680419

0ISUZU12.75.בוקסה למכסה תיזמון דיזל 8971682001

ISUZU59.93`מתג לדלת אח8971682070

ISUZU87.43צינור שמן8971682200

ISUZU10550.42(בנזין)לוח שעונים מושלם8971683580

ISUZU10886.15(דיזל)לוח שעונים מושלם8971683600

ISUZU1177.35(ללא החזר)מחשב לאימוביליזר8971684132

0ISUZU65.24.פחית לגיר גל זיזים דיזל 8971684250

ISUZU45.7נורה לבית מאפרה8971684530

ISUZU314.07(פנימי)מאפרה קדמית8971684540

ISUZU8047.43פליטה` ממיר קטליטי מער8971684550

3.0DISUZU248.03סמל 8971684661

3.5ISUZU653.16 (+)כבל למצבר 8971685592

ISUZU24272.67תיבת העברה מושלמת8971687850

3.5V6ISUZU291.88סמל 8971688740

ISUZU15.06פחית לצמת חוטים8971688843

3.5ISUZU5318משאבת דלק בנזין 8971689100



ISUZU593.53עמוד קדמי פנימי ימין8971689930

ISUZU593.53פנימי שמאל` עמוד קד8971689940

ISUZU3236.19(ATR)חישוק אלומיניום 8971689951

ISUZU297.69צנור דלק8971690181

ISUZU3870.72מסנן ומצנן שמן8971690382

ISUZU1586.45מצנן שמן8971690431

ISUZU22.41זון לסעפת שמן דיזל`גו8971690522

ISUZU288.97שמאל` צינורית בלם אח8971690655

3.0ISUZU146.76צינור מים עליון דיזל 8971690680

ISUZU287.65צינור בלם דיזל8971691151

ISUZU287.65צינור בלם דיזל8971691220

ISUZU287.65צינור בלמים בנזין8971691242

ISUZU158.75צינור בלם אחורי8971691571

ISUZU529.87 בנזיABSצינור בלם ממשאבה ל8971691823

ISUZU577.42 דיזלABSצינור בלם ממשאבה ל8971691832

ISUZU6.37בוקסה לידית גיר8971692700

ISUZU132.6גומיה עליונה ידית הילוכיפ8971692730

ISUZU153.47תומך לצופר8971692741

3.0ISUZU2526.27דיזל ` צינור מפלט קד8971694242

3.5ISUZU5320.64צינור מפלט אמצעי בנזין 8971694281

ISUZU6200.24צינור אגזוז אמצעי8971694290

3.5ISUZU4740.06` דל5דוד אחורי בנזין 8971694302

3.5ISUZU4428.63`  דל3דוד אחורי בנזין 8971694313

ISUZU4740.06`דוד אגזוז אח8971694320

ISUZU4517.12` דל3 (בנזין)` דוד אח8971694330

ISUZU180.62`אוטוZ=)(16שינן לספידומטר8971694341

ISUZU302.18טבעת חיצונית לסינכרון8971695141

ISUZU520.1טבעת סינכרון8971695160

ISUZU1973.54צמה למנוע וחיישן גל ארכובה8971696772

ISUZU984.59טבעת גל הנעה8971699060

ISUZU9.77`מרווח לשמשה קד8971699660

ISUZU725.6מכסה עליון לשסתומים בנזין8971702391

NLS (OSNED)ISUZU75מצת 8971702680

ISUZU29.32אטם לדלתית מיכל דלק8971703240

ISUZU28.28תפס לגלגל רזרבי8971703361

ISUZU459.35גרמושקה להגה8971704320

ISUZU698.4תפוח הגה פנימי8971704350

ISUZU196גומיה למסרק הגה8971704360

ISUZU135.34גומיה למסרק הגה8971704370

ISUZU18.87גומיה למוט הגה8971704380

ISUZU532.51מכסה תחתון למסנן אויר בנזי8971704791

ISUZU13.28אום צינור אגזוז8971705241

ISUZU44.44מרווח תושבת מרכב8971705370

ISUZU7.08בולם8971706220

ISUZU153.2תפס מיכל שמן הגה כח דיזל8971706730

ISUZU236.68מפתח בלנק8971706800

ISUZU380.13(בנזין)מתג בורר הילוכים 8971707082

ISUZU519.04מחזיק קדמי למרכב8971707250

ISUZU577.42תומך קדמי ימין8971707261

ISUZU606.74תומך קדמי שמאל8971707271

ISUZU848.96ימין` תושבת שלדה קד8971707340

ISUZU848.96שמאל` תושבת שלדה קד8971707350

ISUZU246.18חיישן למצנן פנימי8971707870



ISUZU391.11שסתום למצנן פנימי8971707880

ISUZU4264.6מצנן מושלם פנימי8971707931

ISUZU563.68מכסה עליון בית מאוורר8971707981

ISUZU592.21מכסה תחתון בית מאוורר8971708030

ISUZU159.02)מבצע קיץ( UZUSIמסנן מזגן 8971708040

ISUZU10438.92מדחס למזגן8971708201

ISUZU459.33מנעול הגה מכלל8971708770

ISUZU4201.47טנדר- פח חזית 8971708980

ISUZU406.98כויל למדחס דיזל8971709180

ISUZU2435(דיזל)מצמד מגנטי למדחס8971709241

ISUZU279.9חיבור חשמלי למנעול הגה8971709750

ISUZU59.57צמה לפנסי ערפל8971709840

ISUZU143.5צינור בלמים8971710310

ISUZU3732.96`דלת אחורית ימ8971711491

ISUZU1641.17סט מנעולים8971712150

ISUZU115.69לידית דלת ימין` חיזוק אח8971713132

ISUZU29.76אטם למזרק8971713310

ISUZU192.3גלגלת למחולל זרם בנזין8971713800

ISUZU7.56אטם למנוע תיבת העברה8971713850

ISUZU5156.88מצנן מושלם8971714300

ISUZU8060.62(בנזין)מצנן מושלם 8971714310

3.0ISUZU120.24מכסה מצנן דיזל 8971714360

ISUZU7.76בורג לריקון מים ממצנן דיזל8971714370

ISUZU781.6כיסוי תחתון למנוע8971714582

3.5ISUZU548.13צינור הגה כח בנזין 8971719522

ISUZU660.62פח חיזוק תחתון ימין8971720441

ISUZU660.62פח חיזוק תחתוןשמאל8971720451

ISUZU4256.49חישוק8971720650

ISUZU81.81תפס ימין למקרן קירור דיזל8971720890

ISUZU113.01תפס עליון למקרן קירור דיזל8971720901

ISUZU1930.36 למאוררNLSמצמד 8971722002

1555                                                                           3.5חיישן חמצן בנזין 8971722930 ISUZU2001.12

3.5ISUZU109.44אטם מכסה שסתומים בנזין 8971723940

ISUZU75.28צינור נשם לגיר8971725890

ISUZU712.66(A)בוכנה למנוע 8971726740

ISUZU712.66(B)בוכנה למנוע 8971726750

ISUZU8461.05בית דיפרנציאל אחורי מושלם8971727623

ISUZU841.48בסיס למושב נוסע8971728790

ISUZU841.48מסגרת למושב נהג8971728800

A.B.SISUZU18314.76יחידת 8971730250

ISUZU79.35ממסר למזגן8971730391

ISUZU10.4קליפס לנשם תיבת הילוכים8971732190

ISUZU260.18מגן אבק8971732461

ISUZU191.52פנס קדמי מכלל8971735330

ISUZU100פנס קדמי מכלל8971735340

ISUZU60.22נשם לגיר8971735411

ISUZU28.26צינורית לנשם8971735440

ISUZU2229.64מכסה לידית תיבת העברה8971735461

ISUZU28צינורית אויר לתיבת העברה8971735530

3.0ISUZU16.56בורג ריקון שמן דיזל 8971735671

ISUZU27.21תושבת לדלת8971736650

ISUZU5.92תושבת לדלת8971736660

3.0ISUZU17.94מחזיר שמן לשסתום דיזל 8971736920



3.0ISUZU792.75גיר תיזמון דיזל 8971737563

ISUZU865.5(Z40)גיר תיזמון ימין8971737611

3.0ISUZU935.07גיר איזון ימין דיזל 8971737673

3.0ISUZU697.74גיר איזון שמאל דיזל 8971737683

3.0ISUZU1866.48גיר גל ארכובה דיזל 8971737741

ISUZU743.36`)ש3.0(66שמן דיזל ` גיר מש8971737801

ISUZU48830.11תיבת העברה מושלמת דיזל8971738040

ISUZU130.22מצמד` חיבור למש8971738130

3.0ISUZU1423.95גיר תיזמון שמאל דיזל 8971738142

12V   3.9ISUZU158.98ממסר מתנע  8971739510

ISUZU282.11אטם גומי לחלון8971740860

ISUZU132.18ה"מדיד שמן ת8971741133

ISUZU202.14צינור דלק כפול8971743844

ISUZU1820.61(זר3.5(גלגל תנופה בנזין 8971744200

3.0ISUZU406.71שסתום שמן דיזל8971744302

ISUZU329.46תושבת עליונה לשסתום שמן די8971744313

ISUZU545.19תומך תחתון לשסתום שמן דיזל8971744324

ISUZU620כויל הצתה8971745540

3.0ISUZU900גלגלת גל ארכובה דיזל 8971746291

4X2ISUZU502.93כבל בלם חניה ימין 8971746652

3.0ISUZU131.43שמן דיזל ` צינורית למש8971746923

ISUZU114.11צינור מיכל עיבוי בנזין8971747660

ISUZU649.5מושלם ימין.פנס איתות קד8971747941

ISUZU649.5מושלם שמאל.פנס איתות קד8971747951

ISUZU40234.88(4X2)גיר מושלם 8971748060

ISUZU2824.74(שינןכפול)גל זיזים יניקה8971748221

ISUZU4775.52(שינן בודד)גל זיזים פליטה8971748230

ISUZU2714.55(אוטומטי (3.0גלגל תנופה 8971748482

3.0ISUZU484.12שסתום מתג ואקום דיזל 8971748670

3.0ISUZU2312.96שמן ` שסתום לחץ למש8971748720

ISUZU29.52חיבור למתג מזגן8971748830

ISUZU29.52מחבר לחיישן חום8971748840

ISUZU34.14צמה לאור מספר8971748860

ISUZU16.16צינור מים לטורבו8971750361

ISUZU359.32`פח למגן קד8971750430

ISUZU2115.21כנף קדמי ימין8971750640

ISUZU3367.83כנף קדמי שמאל8971750710

ISUZU1292.28מגבהה8971752230

ISUZU791.51מגבהה8971752260

ISUZU156.11בתא מטען" ISUZU"מדבקה סמל 8971752850

ISUZU375.78חיזוק מגן קדמי8971753462

ISUZU53.7מחבר למאוורר מזגן8971754470

ISUZU101.43תפס למגן ימין8971755182

ISUZU71.71תפס למגן שמאל8971755202

ISUZU1753.91מגן קדמי8971755781

ISUZU686.51מגן חום לטרנספר8971756090

ISUZU158.72`ימ` ניקל לדלת אח8971757160

ISUZU110.09`שמ` ניקל לדלת אח8971757170

ISUZU187.96מנעול מכסה מנוע8971757510

3.5ISUZU271.17גלגלת הגה כח בנזין 8971757690

ISUZU239.05צינור מזרק דלק8971757810

ISUZU10.16אטם למזרק8971757830

ISUZU36.88שמן למכסה שסתומים. מ8971758930



EGRISUZU311.95צינור ל8971759010

ISUZU22.98תפס לסמל בגריל8971759410

3.0ISUZU443.35דיזל ` שמן קד.בית מ8971759863

ISUZU99.94`פנס אור מספר שמ8971760200

ISUZU82.33פנס אור מספר ימין8971760210

ISUZU75.55תושבת מצבר8971761900

ISUZU103.1מתג  לחץ  שמן8971762300

ISUZU92.12(0001X01)רצועה למנוע8971762451

ISUZU165.15זרוע לידית תיבת העברה8971762492

ISUZU137.09תפס למנעול8971762590

ISUZU40.41גומיה למוט הגה8971763240

3.5ISUZU4003.36ימין בנזין.צינור קד8971763281

3.5ISUZU4214.41שמאל בנזין.צינור קד8971763291

ISUZU5399.89מנגנון חימום מושלם8971764340

ISUZU5551.24יחידת חימום מושלמת8971764560

ISUZU1298.79בוכנה8971766000

2.5ISUZU1298.79בוכנה 8971766010

ISUZU1243.32(CX) 3.1בוכנה למנוע 8971766210

ISUZU554.23(AX)בוכנה למנוע 8971766221

ISUZU1223.78(CX)בוכנה למנוע 8971766231

ISUZU685.47(1AX) 2.5שרוול לבוכנה 8971766910

ISUZU1313.06(2AX) 2.5שרוול לבוכנה 8971766930

ISUZU1313.06שרוול לבוכנה8971766940

ISUZU1313.06(3AX) 2.5שרוול לבוכנה 8971766950

ISUZU1313.06שרוול לבוכנה8971766960

ISUZU639.99(4AX) 2.5שרוול לבוכנה 8971766970

CXISUZU626.19שרוול לבוכנה 8971767000

AXISUZU703.68שרוול לבוכנה 8971767020

CXISUZU825.81-3שרוול לבוכנה 8971767040

ISUZU785.78(AX-4)שרוול לבוכנה 8971767050

CXISUZU716.01-4שרוול לבוכנה 8971767060

ISUZU609.12בוכנה למנוע8971767730

ISUZU2300.69פנל טורפדו8971769210

ISUZU1044.15מגן מנגנון מגבים8971770311

ISUZU467.04צינור למזגן8971771650

ISUZU301.99צינור מהמייבש למעבה8971771660

ISUZU1904.1סורג אפור8971772164

RSISUZU1719.9)גימור )מראה חשמלית ימין8971772411

RSISUZU2347.36)גימור )מראה חשמלית שמאל8971772421

ISUZU1416.07(לא מתקפל)מוט הגה 8971773750

ISUZU1583.54(לא מתקפל)מוט הגה מושלם 8971773790

ISUZU930.26מראה חשמלית ימין8971773933

SISUZU2347.36)גימור )מראה חשמלית שמאל8971773943

ISUZU363.98בלם יד מושלם8971773961

ISUZU92.83חיישן למזגן8971775490

ISUZU130.95צינורית למצנן שמן8971775920

ISUZU285.01זרוע דוושת דלק דיזל8971776801

ISUZU61.81ימין` פס קישוט כנף קד8971777290

ISUZU61.81`שמ` פס קישוט כנף קד8971777300

ISUZU102.26ימין.פס קישוט דלת קד8971777311

ISUZU146.75שמאל. פס קישוט דלת קד8971777321

ISUZU76.44ימין` פס קישוט דלת אח8971777331

ISUZU93.33שמאל` פס קישוט דלת אח8971777341



ISUZU37.92מכסה למיכל שמן הגה כח8971778250

ISUZU177.24בלם מרכזית` מרווח למש8971780140

ISUZU30.9בלם` אטם למש8971780150

3.0ISUZU159.01שסתום דיזל +צינור ואקום8971780572

ISUZU138.87תושבת לפנס ערפל8971780710

ISUZU3576.5מסנן אויר מושלם8971781654

3.0ISUZU113.85מכסה תיזמון שמאל דיזל 8971781890

RSISUZU122.56סמל 8971781970

LIMITEDISUZU204.45סמל 8971781980

3.0ISUZU132.34ואקום דיזל ` מכסה מש8971782151

0ISUZU211.84ואקום דיזל ` מכסה גומי מש8971782160

ISUZU27.74גומיה על ציר מגבים שמאל8971782280

4מכסה מיכל עבוי                                                                                    8971782300 ISUZU58.64

3.0ISUZU286.38מכסה תיזמון דיזל 8971782414

ISUZU167.69שמאל` ציר מגב קד8971782920

ISUZU16.11גומיה לסורג8971783082

ISUZU640.55גומית מרווח מכסה תיזמון די8971783150

ISUZU29.29מסגרת לפנס ראשי ימין8971783390

ISUZU89.02מסגרת לפנס ראשי שמאל8971783400

ISUZU363.3בנ)גלגלת מתיחה לרצועת מזגן8971783540

ISUZU1371.05מקשר גל הינע אחורי8971783650

ISUZU148.71שסתום למיכל דלק8971783730

3.0ISUZU705מכסה למשאבת שמן דיזל 8971784242

3.5ISUZU137.55צינור לחץ הגה כח בנזין 8971784271

ISUZU82.47מכסה תחתון לאגן שמן דיזל8971784292

0ISUZU421.31.מרווח למכסה תיזמון דיזל 8971784694

ISUZU408.31גומיה למיסב לגל הינע8971784940

ISUZU21.21`תפס פינה למגן קד8971785560

3,0ISUZU246.68מסנן אויר 8971786092

ISUZU110.02מסנן אויר8971786101

ISUZU1052.61ידית הילוכים לתיבת העברה8971786230

ISUZU21.03למכסה תיזמון דיזל` אטם אח8971786961

ISUZU90.51גומית שמשה מגב אחורי8971788360

ISUZU32.23חיבור למתיז שמשות8971788470

ISUZU185.49`זרוע למגב אח8971788500

ISUZU90.62`מגב אח8971788530

ISUZU92.19ימין`)קד`(פס קישוט כנף אח8971788731

ISUZU48.13`דל(3שמאל` פס קישוט כנף אח8971788741

ISUZU18.18בקליט פנס פנימי8971788810

ISUZU11.38נורה לפנס אור פנימי8971788820

ISUZU129.8צינור חימום דיזל8971788950

ISUZU72.24צינור חימום דיזל8971788960

ISUZU122.83בלם` מרווח למש8971789080

ISUZU2476.35תיקון בלם מרכזי` ער8971789130

ISUZU472.26מיכל מתיזים8971789230

ISUZU6252.01גל הינע קדמי8971789350

ISUZU596.64סמל לסורג קדמי8971789440

ISUZU162.24(ORIFFICE)בורג מסנןדלק8971790910

ISUZU1973.36צמת חוטים לכרית אויר8971791981

3.5ISUZU241.43מיסב טלטל מנוע בנזין 8971792930

3.5ISUZU241.43מיסב טלטל מנוע בנזין 8971792940

3.5ISUZU241.43מיסב טלטל מנוע בנזין 8971792950

ISUZU241.43מיסב גל ארכובה8971792960



ISUZU252.79בנזין(ירוק)מיסב גל ארכובה8971792970

ISUZU252.79בנזין (צהוב)מיסב גל ארכובה8971792980

ISUZU252.79בנזין(כחול)מיסב גל ארכובה8971792990

3.5ISUZU252.79מיסב גל ארכובה בנזין 8971793000

3.5ISUZU252.79מיסב גל ארכובה בנזין 8971793010

3.5ISUZU252.79מיסב גל ארכובה בנזין 8971793020

ISUZU47.02תפס לכבל דוושת דלק בנזין8971793251

ISUZU47.61`כסוי לזרוע מגבים אח8971794960

ISUZU4645.05בית ממיר כח8971795200

ISUZU35.66חיבור למנעול8971795510

ISUZU35.66חיבור למנעול8971795520

ISUZU35.66חיבור למנעול8971795620

ISUZU35.66חיבור למנעול8971795640

ISUZU3012.82`חיזוק פנימי ימ8971796480

ISUZU3012.82חיזוק פנימי שמאל8971796490

ISUZU17.78כיסוי לפנס קדמי8971797810

ISUZU487.74פנס ראשי ימין8971797840

ISUZU316.15פנס ראשי שמאל8971797850

ISUZU5483.89בית סטליטים8971799230

ISUZU1397.06(ללא החלקה)סט סטליטים 8971799240

ISUZU64.45דיסקית מרווח8971799250

ISUZU125.2ציר לסטליטים8971799260

41/10ISUZU9107.94קורונה פיניון8971799280

ISUZU9745.58(43-10)פיניון +קורונה8971799290

ISUZU156.9`אום לבית הינע אח8971799320

ISUZU40.01דיסקיות לציר אחורי8971799330

ISUZU63.63מרווח לפיניון8971799340

ISUZU24.57`סט דיסקיות לפיניון אח8971799350

ISUZU143.69אטם למיסב8971799360

ISUZU49.08מחזיר שמן לפיניון8971799370

ISUZU166.44מיסב לפיניון8971799380

ISUZU106.47מיסב לפיניון8971799390

ISUZU936.39חיבור לציר מרכזי8971799500

ISUZU107.51פחית למיסב8971799560

ISUZU76.44אטם למיסב8971799570

ISUZU2167.03(החלקה)סט סטליטים 8971799580

ISUZU900.73תחתון למנוע` כיסוי אח8971799622

ISUZU5483.89בית סטליטים8971799650

ISUZU221.1גלגלת למותחן דיזל8971799700

3.0ISUZU384.51ציר למותחן ימין דיזל 8971799710

3.0ISUZU343.2ציר למותחן שמאל דיזל 8971799721

ISUZU165.91`בית מנורה פנס איתות קד8971799750

ISUZU818.9ימין` בקליט איתות קד8971799780

ISUZU818.9שמאל.בקליט איתות קד8971799790

0ISUZU1604.14ידית הילוכים מושלמת דיזל 8971799923

ISUZU1062.91ידית מושלמת תיבת העברה בנז8971799970

ISUZU743.94דיז)ידית מושלמת תיבת העברה8971799992

ISUZU110.82גומיה תחתונה ידית הילוכים8971800081

ISUZU255.36`ידית לשמשה אח8971800490

ISUZU217.13(בנזין)מכסה בית נתיכים8971801761

ISUZU189.66(דיזל)מכסה בית נתיך8971801772

ISUZU183.05מכסה לבית נתיכים8971802421

ISUZU112כיסוי תחתון לגיר אוטומטי8971802580



3.0ISUZU70צינור ואקום דיזל 8971802641

ISUZU151.88תותב8971802730

ISUZU320.85ימין` זכוכית למראה חש8971802950

ISUZU371.77זכוכית למראה חשמלית שמאל8971802960

3.0ISUZU1309.08מים דיזל ` מש8971803261

0ISUZU6427.41.גל הינע קדמי מושלם דיזל 8971804260

ISUZU827.97`צמה לשילדה אח8971804780

ISUZU341.96צמת חוטים8971804790

ISUZU664.48רפידות בלם קדמי8971805251

ISUZU345.76`שמ` מכלול צינור בלם קד8971805570

ISUZU450.89מותח כבל בלם יד8971805690

X4ISUZU242.4צלב לציר הנע אחורי מכלל 8971806970

3.0ISUZU47.43צינור ואקום דיזל 8971807043

3.0ISUZU140.43ממסר למתנע ולמצת חימום 8971807941

ISUZU234.85צינור למזגן8971808500

ISUZU1508.64כונס אויר לאינטרקולר8971808541

ISUZU2820.93בית ידית גיר8971808912

ISUZU179.1מחבר לצינור שמן8971809111

ISUZU722.15תומך ימין למגן קדמי8971810194

ISUZU727.2למגן קדמי` תומך שמ8971810204

ISUZU97.73פס קישוט ימין לפגוש8971810211

ISUZU48.3`תומך למגן קד8971810221

ISUZU97.73פס קישוט אמצעי למגן קדמי8971810241

ISUZU126תפס ימין למגן קדמי8971810411

ISUZU53.64למגן קדמי` תפס שמ8971810421

ISUZU12.18קפיץ לידית הילוכים8971810630

3.0ISUZU9129.86מקרן קירור דיזל 8971810921

ISUZU10900.41בית תיבת העברה8971813090

ISUZU112.29צמה למתג8971813150

ISUZU1907.38מעביר לגיר8971813180

ISUZU232.18מכסה לתיבת הילוכים8971813241

ISUZU36.72מכסה גיר עליון8971813250

ISUZU28.1כסוי קפיץ מחזיר ידית גיר8971813260

ISUZU172.39צינור למייבש8971813580

ISUZU25468.2(3.1)גיר מושלם 8971813860

ISUZU83.33`קפיץ להילוך אח8971813940

ISUZU77.25ה"קפיץ ת8971813950

ISUZU1001.37מכסה עליון למסנן אויר דיזל8971814390

ISUZU1777.95גוף תחתון למסנן אויר דיזל8971814400

ISUZU64.72תושבת גומי למסנן אויר דיזל8971814410

ISUZU870.35פחית סגירה למצערת8971814480

ISUZU4257.03בית מסנן שמן8971814500

ISUZU255.16(שיניים (20גלגל שיניים8971815420

ISUZU4.54אוטו)שמן לשינן ספידומטר. מ8971815450

4X2ISUZU281.91גיר לספידומטר 8971815470

ISUZU491.57דיזל- ABSצינור בלם ימין ל8971815531

ISUZU71.71צינור בלם דיזל8971815612

ISUZU336.25זרוע העברת הילוכים8971815770

ISUZU1529.39מצמד לתיבת העברה8971815880

3.5ISUZU9175.21ממיר קטליטי בנזין 8971815940

ISUZU1464.68זרוע לתיבת העברה8971816150

ISUZU743.01סליל לתיבת העברה8971816170

ISUZU373.76זרוע לגיר8971816180



4X4ISUZU169.6- מתג העברה ל8971816200

ISUZU366.9ידית לדלת ימין8971817290

ISUZU310.17ידית לדלת שמאל8971817300

ISUZU505.83ימין` ידית לדלת אח8971817310

ISUZU8.52גומיה לתפס קולר8971818860

ISUZU872.73`שמ` מכלול צינור בלם קד8971818900

ISUZU774.47`שמ` מכלול צינור בלם קד8971818910

ISUZU151.09ימין` תריס איוורור חלון אח8971820020

ISUZU436.1זכוכית לוח שעונים8971820210

ISUZU188.6זכוכית ללוח שעונים8971820250

3.0ISUZU143צינור ואקום דיזל 8971820262

ISUZU945.11לוח שעונים8971820280

ISUZU6.92נורה לוח שעונים8971820290

ISUZU8.3נורה לוח שעונים8971820300

ISUZU6.61נורה לוח שעונים8971820310

ISUZU867.71בית לוח שעונים8971820320

4X4ISUZU1382.79ידית לשילוב 8971821302

ISUZU2296.2טופ גיר8971822120

ISUZU26.94תומך לסורג8971822230

ISUZU1020.2מנוע מגבי פנס ימין8971822271

ISUZU1020.2מנוע מגבי פנס שמאל8971822281

ISUZU363.66מגב לפנס ימין+זרוע8971822291

ISUZU211.68מגב לפנס שמאל+זרוע8971822301

ISUZU8.01תפס כבל פתיחת מכסה מנוע8971824050

ISUZU119.92מוט העברת הילוכים8971824061

ISUZU1115.58צינור הגה8971826430

2-4ISUZU1546.94מנוע לתיבת העברה שילוב 8971826720

ISUZU357.12גלגלת למחולל זרם דיזל8971827280

3.0ISUZU71.85שמן דיזל ` ניפל מש8971827551

3.0ISUZU733.32בוכנה למנוע דיזל 8971827682

GRADB) (STDISUZU1199.74בוכנה 8971827692

3.0ISUZU1199.74בוכנה למנוע דיזל 8971827702

ISUZU7032.03בית קורונה פיניון אחורי8971827760

ISUZU4570.74בית סטליטים8971827780

ISUZU30.94דיסקית לסטליטים8971827830

ISUZU21.99דיסקית לדיפרנציאל8971827840

ISUZU119.92`ציר לדיפרנציאל אח8971827860

3.0ISUZU1610.48בנדיקס למתנע דיזל 8971827870

ISUZU571.54מתג סולנויד למתנע דיזל8971827880

3.0ISUZU825.98בית מתנע דיזל 8971827890

ISUZU2.85פין לבית סטליטים8971827960

41/10ISUZU7959.17` קרונה פניון אח8971827970

ISUZU27.51דיסקית מרווח8971828080

ISUZU280.78`בית ציר אח8971828100

ISUZU84.82אום לפניון8971828110

ISUZU2081.46בית סטליטים8971828160

43/10ISUZU6762.08קורונה פיניון אחורי 8971828280

3.5ISUZU105.92צינור ואקום בנזין 8971828930

ISUZU1327.53פולי גל ארכובה8971829040

ISUZU5136.54מכסה מנוע8971830640

NLSISUZU12693.42דלת 8971830750

ISUZU6015.87ימין` דלת אח8971830760

ISUZU2811.57`שמ` דלת אח8971830790



ISUZU6702.64ימין- לוח אחורי חיצוני 8971830800

ISUZU6702.64שמאל-לוח אחורי חיצוני8971830810

ISUZU7037.84ימין` כנף אח8971830820

ISUZU7037.84`שמ` כנף אח8971830830

3.5ISUZU85.85תפס כבל מצבר בנזין 8971830970

ISUZU3052.65מעבה למזגן8971831841

ISUZU4442.11מעבה למזגן8971831911

ISUZU89.09שסתום למדחס8971832010

ISUZU21205.83תיבת העברה מושלמת8971833700

ISUZU324.87(אוטומ)תומך מנוע אחורי 8971834901

ISUZU1570.86ווסת טעינה למחולל זרם מנוע8971836130

ISUZU497.68פנס ערפל מושלם ימין8971836401

ISUZU257.06`פנס ערפל מכלל שמ8971836411

ISUZU33.33(20A)נתיך 8971836420

ISUZU33.3(30A)נתיך 8971836430

40AISUZU35.35נתיך 8971836440

50AISUZU29.27נתיך 8971836450

3.0ISUZU103.5צינור הגה כח דיזל 8971836550

3.0ISUZU353.69צינור לחץ הגה כח דיזל 8971836570

ISUZU242.22 בנABS` צינור בלם ימין למש8971838252

ISUZU1417.6גלגלת לגל ארכובה8971841370

3.0ISUZU434.1חיישן חום שמן דיזל 8971841380

ISUZU39.84ואקום` אטם למש8971841740

ISUZU70.72ואקום` אטם למש8971841750

ISUZU13.41מ אורך"מ02(ואקום` בורג למש8971841800

ISUZU3540.48`סט סטליטים אח8971842070

ISUZU6.06`סט דיסקיות לדיפרנציאל אח8971842100

ISUZU106.68מיסב לקורונה8971842110

ISUZU168.48מיסב לפיניון8971842120

ISUZU112.11סט דיסקיות החלקה8971842130

ISUZU2805.78סט סטליטים אחורי8971842140

ISUZU30.32שמן` אטם גומי לצינורית מש8971842160

ISUZU30.3`גומיה מש8971842170

ISUZU441.12(אוטומטי)טבעת להילוך נמוך 8971843190

ISUZU25.09אטם לבוכנה פנימי8971843210

ISUZU269.16 בנABS` צינור בלם שמאל למש8971843243

ISUZU206.3`שמ` מכלול צינור בלם קד8971843282

ISUZU37.22ה.קפיץ לבוכנה ת8971843300

ISUZU40.15קפיץ8971843310

ISUZU570.29(אוטומט)שמן ` גיר למש8971843370

4X2ISUZU580.32כבל תאוצה 8971843380

ISUZU5206.01ציריה מושלמת לגיר אוטומטי8971843400

ISUZU0דיסקית לגיר8971843420

ISUZU25.36אטם8971843480

ISUZU28טבעת להילוך8971843520

4X2ISUZU1516.18סולונויד לגיר אוטומטי 8971844000

4X2ISUZU360.94חיישן מהירות 8971844230

4X2ISUZU21.4אטם לחיישן מהירות 8971844240

ISUZU44.28מרווח לחיישן מהירות8971844250

4X2                                                                                2849.37ISUZU3366.51ציר לגיר 8971844270

4X2)ISUZU2988.52לגיר אוטומטי ` מכסה אח8971844290

X2)ISUZU41.94לגיר אוטומטי ` שמן אח.מ8971844300

2ISUZU84.53צינורית שמן לגיר אוטומטי 8971844310



4X2ISUZU218.73מכסה אבק לגיר 8971844320

ISUZU5024.64דלת קדמית ימין8971844550

ISUZU2619.6`שמ` דלת אח8971844590

3.0ISUZU655.85 למנוע דיזל 0.5בוכנה 8971844982

3.0ISUZU1421.36 למנוע דיזל 0.5בוכנה 8971844992

3.0ISUZU20אטם לצינור מעקף דיזל 8971845001

3.0ISUZU30.04אטם לגלגלת דיזל 8971845150

ISUZU2884.08(OVERDRIVE)בית הילוך 8971845160

ISUZU57.32אטם לגיר אוטומטי8971845190

ISUZU57.32אטם לגיר אוטומטי8971845200

ISUZU41.15טבעת קפיצות8971845210

ISUZU81.62קפיצים לטבעת גיר8971845260

ISUZU26.83אטם לבוכנה גיר אוטומטי8971845280

3.0ISUZU165.36סט טבעות למנוע דיזל 8971845330

ISUZU7.8מצמד` אטם מש8971846540

ISUZU404.44כיסוי לגלגל8971846762

ISUZU2074.85הגה כח` גוף למש8971847210

ISUZU477.31הגה כח דיזל` מכסה למש8971847280

ISUZU3148.86סט לוחיות להגה כח דיזל8971847290

ISUZU1361.66הגה כח` גוף למש8971847300

ISUZU347.35הגה כח` שסתומים למש8971847310

ISUZU375.96שמן` חיבור למש8971847320

ISUZU126.82הגה כח` קיט שיפוץ למש8971847350

ISUZU47.81שמן דיזל` קפיץ למש8971847660

3.5ISUZU307.2גומיה לשלדה בנזין 8971847720

3.1ISUZU1170.35מצמד ראשית ` מש8971847790

ISUZU53.16מחזיק פנס ערפל8971847800

0ISUZU307.73.סט אטמים לגיר רגיל דיזל 8971847940

ISUZU8.4אטם גומי8971848840

ISUZU18.18אטם גומי לשסתום8971848850

ISUZU18.18אטם גומי לשסתום8971848860

ISUZU12.42אטם גומי8971848870

ISUZU11.25אטם גומי8971848880

ISUZU14.16אטם גומי8971848890

ISUZU509זרוע בורר הילוכים8971848940

ISUZU509זרוע בורר הילוכים8971848950

ISUZU54.15אטם לגיר8971849220

0ISUZU7.51תושבת עליונה לשסתום דיזל 8971849350

ISUZU65.28(80דיסקית לכוון שסתום דיזל8971849360

ISUZU77.19(2.82)דיסקית לכוון שסתום 8971849370

2.84ISUZU57.57דיסקית לכוון שסתום 8971849380

ISUZU70.89(2.86)דיסקית לכיוון שסתום 8971849390

ISUZU61.53(88דסקית לכיוון שסתום דיזל8971849400

ISUZU59.59דיסקית לשסתום8971849410

ISUZU59.59דיסקית לשסתום8971849420

ISUZU59.59(2.94)דיסקית לכיוון שסתום8971849430

ISUZU61.53דיסקית לשסתום8971849440

2.98ISUZU61.53דיסקית לכוון שסתום 8971849450

ISUZU70.7דיסקית לשסתום8971849460

ISUZU61.53(2דיסקית לכיוון שסתום דיזל8971849470

ISUZU67.35דיסקית לשסתום8971849480

ISUZU59.59דיסקית שסתום8971849490

ISUZU57.57דיסקית לשסתום8971849500



ISUZU55.55(3.10)דיסקיות לכיוון שסתום8971849510

ISUZU61.53דיסקית לשסתום8971849520

3.14ISUZU47.15דיסקית לכוון שסתום 8971849530

ISUZU56.56דיסקית לשסתום8971849540

ISUZU61.53דיסקית שסתום8971849550

ISUZU46.3(3.20)דיסקית לכיוון שסתום8971849560

ISUZU81.27רישוי` בית פנס מס8971849700

ISUZU1150מנוע מאוורר למזגן+מניפה8971849850

ISUZU191.77ריפוד למכסה שסתומים8971851710

ISUZU162.98ריפוד למכסה שסתומים8971851721

ISUZU247.77מעביר אויר למסנן8971851781

ISUZU735.11מכסה אבק ידית העברה8971852030

ISUZU362.1(3.0)צמה לחיישן גל זיזים8971852092

ISUZU125.24גלגלת8971852350

ISUZU725ידית לדלת מטען8971855290

ISUZU59.96תומך עליון ימין למגן קדמי8971855530

ISUZU59.96תומך עליון שמאל למגן קדמי8971855540

ISUZU1001.37מכסה עליון למסנן אויר8971855590

ISUZU7546.58בית מצמד8971855610

ISUZU892.28צלב אחורי8971856030

3.5ISUZU7062.41משאבת הגה כח בנזין 8971856042

2.5ISUZU24223.29טורבו 8971856452

ISUZU24.83מכסה מנוע` גומית תומך אח8971857600

ISUZU7.13קליפס לוח שעונים8971857810

ISUZU27.56בורג למותח חגורה8971858580

ISUZU345.78בנ)גלגלת מתיחה לחגורת מזגן8971858590

8971858590Pגלגלת מתיחה לחגורת מזגן מפירוקISUZU165

3.0ISUZU7.32ון למשאבת שמן דיזל `גוז8971861011

3.0ISUZU1190.58מים דיזל (מתכת)צינור 8971861631

ISUZU13159.63(4X2)סט תיקון גיר אוטומטי 8971863830

ISUZU1792.75סט תיקון גיר אוטומטי8971863840

ISUZU1101.51גומי לגג8971864580

ISUZU34.76צינור החזר למצנן שמן8971865141

ISUZU37.36צינור שמן8971865152

ISUZU10844.97ללא החל)מושלם` דיפרציאל אח8971865570

ISUZU34194.71(ביצה)מושלם ` דיפרנציאל אח8971865600

ISUZU50.92אטם ניפל סעפת8971865701

ISUZU32.49אטם לצינורית שמן8971865710

ISUZU26.44אטם חיישן לחץ שמן דיזל8971865720

3.0ISUZU29.06אטם חיישן חום שמן דיזל 8971865730

ISUZU33.28גומיה8971865740

3.0ISUZU504.48כונס אויר דיזל 8971865871

ISUZU1967.01סט אטמים לגיר אוטמטי8971866310

3.5ISUZU9846.75ראש מנוע בנזין 8971867040

ISUZU31.47(2.65)דיסקית לכוון שסתום 8971868650

ISUZU61(2.60)דיסקית לכוון שסתום 8971868670

ISUZU51.51(3דיסקית לכיוון שסתום דיזל8971868680

ISUZU59.59(2.68)דיסקית לכוון שסתום 8971868700

ISUZU74.16(2.70)דיסקית לכוון שסתום 8971868710

2.73ISUZU61)דיסקית לכוון שסתום 8971868720

ISUZU72.15(2.75)דיסקית לכיוון שסתום8971868730

ISUZU74.07(278)דיסקית לכוון שסתום8971868740

ISUZU56.56(3.23)דיסקית לכוון שסתום 8971871690



ISUZU58.58(3.25)דיסקית לכוון שסתום 8971871700

ISUZU53.53דיסקית לשסתום8971871710

ISUZU59.59(3.30)דיסקית לכוון שסתום 8971871720

ISUZU51.3דיסקית לשסתום8971871730

ISUZU50.83(5דיסקית לכיוון שסתום דיזל8971871740

ISUZU57.57דיסקית לשסתום8971871750

ISUZU41.78דיסקית לשסתום8971871760

ISUZU9703.99 בנזין75Aמחולל זרם 8971873040

ISUZU1377.72 דלת3פנס ראשי ימין 8971873352

ISUZU1275.8` דלת3פנס ראשי שמאל 8971873362

ISUZU1100`דל5פנס ראשי ימין 8971873372

ISUZU1200`דל5פנס ראשי שמאל 8971873382

ISUZU63.66מסגרת פנס ראשי שמאל8971873430

ISUZU45.9מסגרת פנס ראשי ימין8971873440

ISUZU1012.2פלסטיק אוורור מתחת לדשבורד8971874971

ISUZU39.62כיסוי צינור למסנן אויר בנז8971875510

ISUZU1286.64מכסה למקרן קירור דיזל8971876080

ISUZU36.72קפיץ לגיר8971876400

2.5ISUZU7848.17מחולל זרם מנוע 8971876530

ISUZU9881.88מחולל זרם8971876550

ISUZU59.19מחזיק מצנן8971876750

ISUZU887.52ידית בלם יד מושלמת8971876920

3.0ISUZU74.22שמן דיזל ` אטם מיכל מש8971878360

3.0ISUZU498.7שמן דיזל ` מיכל מש8971878370

3.0ISUZU1352.97משאבת דלק דיזל 8971878380

3.0ISUZU112.56דלק דיזל ` מיסב למש8971878450

3.0ISUZU78.24שמן דיזל ` זון למש`גו8971878580

3.0ISUZU36דלק דיזל ` אטם מש8971878690

ISUZU1384.9ימין-לוח אבנים חיצוני 8971879760

ISUZU244.6תושבת לסעפת פליטה8971880690

3.0ISUZU2839.81מצנן שמן דיזל8971881160

3.1ISUZU142.23צינור לטורבו 8971881171

ISUZU2062.8ציר פנימי קדמי8971881741

ISUZU1149.55`)דלת (3פח סף  שמאל8971881840

ISUZU263.56רצועה למאוורר8971882810

ISUZU4633.08סט לוחיות להגה כח בנזין8971883670

ISUZU536.4שמן בנזין` מתג לחץ מש8971883700

ISUZU336.78שמן בנזין` קיט חיבור למש8971883790

ISUZU307.46הגה כח דיזל` פניון מש8971883810

ISUZU192.77(דיזל)מיסב לפיניון הגה כח8971883820

ISUZU345.5שמן דיזל` שסתום למש8971883830

ISUZU115.43הגה כח דיזל` קיט שיפוץ למש8971883840

ISUZU346.29הגה כח דיזל` קיט שיפוץ למש8971883850

ISUZU41.47שמן דיזל` הבטחה למיסב מש8971883890

ISUZU229.8חיבור ברך שמן דיזל8971883900

ISUZU96.96חיבור למש שמן דיזל8971883910

ISUZU281.98מצמד` מש8971884142

ISUZU24.5מצמד משנית` זרוע למש8971884170

ISUZU5119.35ממיר כח מושלם8971884470

ISUZU23722.95(2.5)(ZEXEL)הזרקה ` מש8971884490

ISUZU62.87בנד למצנן אויר8971884510

3.0ISUZU17.96 לטורבו דיזל NLSזון `גו8971884520

ISUZU5.15מחזיק תומך מגן קדמי8971885170



3.0ISUZU111.2ניפל לצינור שמן דיזל 8971885183

ISUZU93.51(N.L.S)שמן` ניפל מש8971885190

3.0ISUZU85.85ניפל לצינור שמן דיזל 8971885200

2.5ISUZU2064.28מזרק מושלם 8971885211

2.5ISUZU351.57מזרק 8971886100

ISUZU1030.59-4ו3סינקרון הילוך 8971887980

ISUZU1375.83לאו- ו2סינקרון הילוך 8971887990

ISUZU1310.88וחמישי` סינכרון הילוך אח8971888000

ISUZU765.37צמת חוטים לדלת אחורית8971888581

ISUZU7632.43`בית הינע אח8971893750

ISUZU303.57מתג הפעלת מאוורר חימום8971893890

EGR (2.5)ISUZU2668.38יחידת בקרה ל8971894751

3.0ISUZU7760.01משאבת הגה כח דיזל 8971894960

EGRISUZU7.18בורג לצינור 8971895220

ISUZU459.61צינורית ואקום8971898731

3.1ISUZU23.24נחיר לראש מנוע 8971906390

ISUZU277.68בורג נעילת ספייר8971907740

0.5ISUZU1421.36בוכנה למנוע 8971908162

3.0ISUZU1319.22מצמד ראשית דיזל ` מש8971909143

ISUZU484.7(דיזל)מצמד` צינור למש8971909150

ISUZU553.38מצמד` חיבור לצינור מש8971909260

3.1ISUZU11797.89גל ארכובה 8971909301

3.5ISUZU376.2רצועת תיזמון בנזין 8971910361

ISUZU126.81ימין` נעל בלם אח8971911081

ISUZU122.01שמאל` נעל בלם אח8971911091

2X`ISUZU132.93נעל בלם אח8971911101

ISUZU5104.02צמת חוטים למנוע8971911983

3.0ISUZU195.47צינור נשם דיזל 8971912541

3.0ISUZU148.87צינור נשם דיזל 8971912551

3.0ISUZU245.92 נשם דיזל NLSצינור 8971912560

ISUZU2121.06צמה לגיר8971912852

ISUZU2031.86צמה לגיר אוטומטי8971912880

ISUZU8222מכסה מנוע8971913290

ISUZU617.83(3.0)צינור דלק 8971913382

ISUZU14.79תפס לצינור8971913790

ISUZU1313.85`כסוי תחתון קד8971925411

ISUZU432.18מסילה לכסא ימין8971925650

ISUZU534.55מסילה8971925680

ISUZU1908.9ללא גומיו(2מזרק בודד יורו 8971925963

ISUZU858.2מקשר לציר מנוע8971926310

ISUZU558.14קופלינג לגל הינע8971926400

2.5ISUZU1586.04מצמד ראשית ` מש8971926691

EGRISUZU19.98אטם לשסתום 8971927650

ISUZU72.73מחבר פנס אור מספר8971929850

ISUZU5434.49סעפת אמצעית8971933551

ISUZU823.3חיישן דוושת דלק8971937130

ISUZU22.37אטם למצערת8971937291

ISUZU47.34מכסה גיר8971947510

ISUZU139.38`מדיד שמןגיר אוטומ8971948272

3.0ISUZU31.17אטם למסנן אויר דיזל 8971951071

0ISUZU1690.83.תומך חיישן חום דלק דיזל 8971952771

ISUZU2149.17סורג לבן8971953911

ISUZU1251.66(כסף בהיר)סורג קדמי 8971953941



ISUZU1452.27(כסף)סורג קדמי 8971953951

ISUZU1618.74(כחול בהיר)סורג 8971953961

ISUZU1511.49סורג ירוק8971953971

SISUZU1276.09)גימור )משענת ראש8971954110

ISUZU629.72תא כפפות8971956523

ISUZU2197.41סורג קדמי כסף8971956815

ISUZU2197.41סורג קדמי לבן8971956835

ISUZU2098.36סורג קדמי שחור8971956844

ISUZU2098.36סורג קדמי כחול8971956864

ISUZU2197.41סורג קדמי ירוק8971956875

ISUZU2197.41כסף/סורג קדמי אדום8971956885

ISUZU762.58`כסוי פנימי לרפוד אח8971958283

ISUZU631.83סמל על גלגל רזרבי8971961900

ISUZU1499.54דלת(3ימין` ניקל קשת כנף אח8971962670

ISUZU1041.45דלת(3שמאל` ניקל קשת כנף אח8971962680

ISUZU488.52ק`כסוי לבית ג8971970971

ISUZU1701.46ריפוד מושב נהג8971971700

ISUZU324.36מגן שמש שמאל8971972380

ISUZU469.82מגן שמש נהג8971972400

ISUZU434.97מגן שמש8971972490

ISUZU1492.15שחור` ימ`ניקל כנף אח8971974800

ISUZU1492.15שחור` שמ`ניקל כנף אח8971974810

ISUZU697.86מכסה לקונסול8971984214

ISUZU5234.72(שחור)כרית אויר נהג8971986634

ISUZU4843.5(OPEL) אויר נהג DNכרית 8971986660

ISUZU1153.78שחור` ימ`ניקל קד8971988810

ISUZU1153.78שחור`שמ`ניקל קד8971988830

ISUZU949.07`מסגרת לקונסול קד8971990960

ISUZU86.64מכסה לידית פתיחת מכסה דלק8971997871

ISUZU1697.65`חגורת בטיחות קד8971997891

ISUZU1697.65חגורת בטחון נהג8971997901

ISUZU136.3`ימ` כיסוי עליון לעמוד קד8971998290

ISUZU136.3`שמ` כיסוי עליון לעמוד קד8971998300

ISUZU218.55`מגן שמש שמ8971998330

ISUZU175.74`מגן שמש ימ8971998430

ISUZU79.31ימין` צמה לפנס אח8972002070

ISUZU80.2שמאל` צמה לפנס אח8972002080

ISUZU357.44(החלקה)סטליטים 8972002851

ISUZU914.28שינן דפרנציאל8972002860

3.0ISUZU95.95צינור מים תחתון 8972007760

ISUZU2700.78מעבה למזגן8972009601

ISUZU67.26תומך למצבר8972009790

2.5ISUZU2039.19מצמד ראשית ` מש8972010070

ISUZU187.81`מד שמן גיר אוטו8972010130

ISUZU69.47מחזיק מניפת קירור8972010150

ISUZU650.32גומיה לציריה פנימית8972013141

ISUZU4331.43פעמון גל הינע8972013151

ISUZU4158.41פעמון פנימי לצירה8972013161

ISUZU2914.03תיבת בורר הילוכים8972014931

ISUZU91.94(BLANK)מפתח 8972015640

ISUZU2514.91(דיזל)` צינור מפלט אח8972015831

ISUZU284.75שמן` מכסה למש8972016080

ISUZU263.72פנס ימין במגן קדמי8972018770



ISUZU263.72פנס שמאל למגן קדמי8972018780

3,0ISUZU270.33צינור שמן 8972020080

ISUZU215.97ממסר איתות8972022251

ISUZU3104.22(ברזנט)כיסוי גלגל רזרבי8972026171

ISUZU3104.22מכסה חשוק רזרבי8972026201

ISUZU55.55מרים שסתום דיזל8972026910

3.0ISUZU267.05שמן דיזל ` קיט שיפוץ מש8972027320

EGRISUZU7.02וזון לשסתום `ג8972027340

ISUZU168.79(4X4)` שמ` מגן בוץ קד8972028471

ISUZU168.79(4X2)` שמ` מגן בוץ קד8972028481

ISUZU168.79(4X4)ימין ` מגן בוץ קד8972028491

ISUZU168.79(4X2)` ימ` מגן בוץ קד8972028501

ISUZU565.89צלב לדרישפט8972028900

ISUZU780.02קופלונג8972028910

3/4ISUZU1123.65מצמד ראשית ` מש8972029590

3.0ISUZU334.2צינור לשסתום שמן דיזל 8972032730

ISUZU336.6`סמל לסורג קד8972034752

ISUZU95.63בורג ליציאת מים8972035940

ISUZU1760.13סורג קדמי8972036461

ISUZU205.71סט צינורות ואקום דיזל8972037232

ISUZU680.43תושבת פנימית למחשב מנוע די8972037240

ISUZU4333.01(כרית+מתקפל)צינור הגה 8972037762

ISUZU1954.11צינור הגה8972037770

ISUZU1485.28(לא מתקפל)מוט הגה 8972037780

3.0ISUZU220.11צינור הגה כח 8972037864

ISUZU177.42צינור הגה כח8972037873

ISUZU2541.59משאבה ואקום מחולל זרם8972038650

ISUZU105.99שמן` מכסה למש8972038760

ISUZU58.9תותב ידית הילוכים8972039090

ISUZU290.29כסוי מגן מנוע8972039180

NLSISUZU726.07מגבהה 8972041430

4X4ISUZU739.94מגבהה 8972041440

ISUZU704.91 לרכבNLSמגבהה 8972041460

ISUZU38.5`תפס ציר אח8972042840

3,0ISUZU105.39שמן ` צינורית למש8972044860

ISUZU111.2ניפל לצינור שמן8972044870

0ISUZU577.5.מכסה שסתומים עליון דיזל 8972047810

16V DTIISUZU174.93סמל 8972047890

ISUZU2552.82(TOD)מחשב 8972047910

ISUZU12.84מרווח למכסה שסתומים8972049010

3.0ISUZU246.33צינור נשם דיזל 8972049780

ISUZU122.87תפס שמאל למקרן קירור דיזל8972049800

3.0ISUZU6432.16גוף לבית מצערת דיזל 8972050291

ISUZU6952.26גוף לבית מצערת8972050302

ISUZU696.28 חימוםNLSצינור 8972051010

ISUZU492.63צינור חימום8972051011

ISUZU867.18צינור ממקרן קירור לטורבו ד8972052041

ISUZU4.59בלם בנזין` מסנן למש8972055760

ISUZU9.25בלם` משתיק למש8972055770

ISUZU3936.8סט לוחיות להגה כח8972056110

ISUZU356.07שסתום להגה כח8972056210

ISUZU157.69הגה כח` קיט שיפוץ למש8972056260

ISUZU155.43מתג להגה כח8972056270



ISUZU140.19צינור ואקום למגבר בלם8972057852

ISUZU503.61`צינור למזגן אח8972058080

ISUZU329.37`צינור למזגן אח8972058130

ISUZU30.59`תושבת למזגן אח8972058181

ISUZU39.36`תפס לצינורות מזגן אח8972058190

ISUZU16.38גומיה לניקוז מים8972058220

ISUZU7429.83`מיזוג אח` יח8972058230

ISUZU924.77מוביל למזגן8972058251

ISUZU407.05`מכסה ציר למזגן אח8972058261

ISUZU109.08`תריס למזגן אח8972058270

ISUZU242.02מתג למזגן אחורי8972058280

ISUZU48.87`פנל למתג מזגן אח8972058290

ISUZU61.74בנזין)` מסנן אויר למזגן אח8972058300

ISUZU406.47`נגד למזגן אח8972058310

ISUZU139.06צמה למזגן אחורי8972058321

ISUZU7.66קליפס8972058340

ISUZU3.72קליפס8972058350

ISUZU337.34`צינור למזגן אח8972058371

ISUZU502.2`צינור למזגן אח8972058381

ISUZU273.71`צינור למזגן אח8972058391

ISUZU549.7(עבה)` צינור למזגן אח8972058401

ISUZU130.75צינורית ניקוז8972058411

ISUZU2064.28מזרק דלק8972059720

3.0ISUZU335.73מגן חום לטורבו דיזל 8972060030

3.0ISUZU3000ציר איזון ימין דיזל 8972063810

ISUZU170.42פחית לסעפת פליטה8972067810

ISUZU267.23ימין` מנעול דלת אח8972069192

ISUZU205.41`שמ` מנעול דלת אח8972069202

3.0ISUZU828.87צינורית הזרקה דיזל 8972070311

3.0ISUZU139.98צינור נשם דיזל 8972070950

ISUZU1468.68מתג לבורר הילוכים8972071380

ISUZU332.65מסנן שמן לגיר אוטומטי8972071430

ISUZU1675.83אגן שמן לגיר אוטומטי8972071440

ISUZU3900.34בית מצערת דיזל8972071990

ISUZU3033.51(אוטומטי (3.0בית מצערת 8972072000

ISUZU1304.87(לא מתקפל)צינור עמוד הגה 8972075160

ISUZU1726.44(לא מתקפל)מוט הגה 8972075180

ISUZU630.36צינורית למצנן שמן8972075471

ISUZU219.9צינורות למצנן שמן8972075480

ISUZU365.62בלם יד מושלם8972076620

ISUZU466.44שמן הגה` ציר למש8972077440

ISUZU9671.35(אחורי)בית סטליטים מושלם 8972078410

ISUZU306.69צוואר מילוי דלק8972080780

ISUZU1919מפעיל ציריה8972086838

ISUZU4371.84בית מוט הגה8972086861

ISUZU434.25`)אוטומ)דוושת בלם 8972088220

ISUZU51242.25גיר אוטומטי מושלם8972089361

ISUZU70תושבת למחשב מנוע8972089551

ISUZU207.73תומך אמצעי למכסה מנוע8972090321

ISUZU621.53ימין` תומך מגן קד8972090851

ISUZU220שמאל` תומך מגן קד8972090861

ISUZU924.77`צינור למזגן אח8972090900

ISUZU341.94`צינור למזגן אח8972090910



ISUZU370.89`צינור למזגן אח8972090920

ISUZU1867.23`צינור למזגן אח8972090941

ISUZU97.73`תפס לצינורות למזגן אח8972090960

ISUZU289.59(השלמה)כונס אויר 8972091130

ISUZU9718.64לוח שעונים מושלם אוטומט8972091721

ISUZU336.16צינור עודפים8972091940

98ISUZU538.82משנת 2.5מיסב למצמד (י.מ)8972091970

3.0ISUZU69מסנן שמן 8972093062

ISUZU539.31כונס אויר8972095630

ISUZU270.09`צינור למזגן אח8972095810

ISUZU131.55`צינור למזגן אח8972095820

ISUZU192.15`צינור למזגן אח8972095830

ISUZU473.87`צינור למזגן אח8972095840

ISUZU15.03גומיה לראש8972096090

ISUZU156.9נורת אזהרה8972098130

ISUZU116.24צינור מים תחתון8972101560

ISUZU5047.65צמה למנוע8972102362

ISUZU697.44(אוטומט)צמת חוטים למנוע 8972102380

ISUZU22153.32(TRANSFER)תיבת העברה 8972103030

ISUZU104.4(3.0)מד שמן מנוע דיזל 8972103211

3,0ISUZU7969.26שמן הזרקה ` מש8972103220

90AISUZU10379.26מחולל זרם בנזין 8972103730

ISUZU10378.47 לגיר אוטומטיNLSמחשב 8972104550

ISUZU3203.27צינור אגזוז קדמי8972104680

ISUZU3636.46צינור אגזוז8972104690

ISUZU2920.37שילדה אמצעית8972104740

ISUZU308.26תושבת למיסב מרכזי גל הינע8972104750

ISUZU8855.68`גל הינע מושלם אח8972104851

ISUZU1805.16ידית לתיבת העברה8972105092

ISUZU155.68ידית דלת תא מטען8972105892

ISUZU28597.77)(ZEXEL)אוטומטי)הזרקה ` מש8972107250

ISUZU363.84סט גומיות למדחס דיזל8972107890

ISUZU44.81בורג לצינור שמן8972108030

3.0ISUZU4362.36אגן שמן דיזל 8972108414

ISUZU235.88(זהב) ISUZUסמל 8972109210

ISUZU224.52(V6)סמל 8972109220

ISUZU219.42(זהב) RODEOסמל 8972109230

ISUZU262.91(ISUZU)סמל 8972110420

ISUZU4884.22(זהב7JX16(חישוק 8972110440

ISUZU603.04מחבר לגל הינע8972111160

ISUZU697.07מקשר גל הינע8972111200

ISUZU1355.06מקשר גל הנעה8972111260

ISUZU1671.5מקשר לגל הינע8972111300

ISUZU1640.33מחבר מושלם לגל הינע8972111310

ISUZU308.97צלב לגל הינע8972111330

ISUZU409.05מחשב גיר8972111434

ISUZU21449.88(3.5)תיבת העברה מושלמת 8972111750

ISUZU253.84גומיה למכסה מנוע8972111770

ISUZU165.35זרוע הפעלת דלתית למזגן8972113210

ISUZU9817.69ה"בית ת8972114830

ISUZU9741.09גל הינע8972115880

ISUZU9741.09`גל הינע אח8972116030

ISUZU7358.78(3.5)מושלם ` גל הניע קד8972116390



ISUZU5674.86גל הינע8972116410

ISUZU7025.96גל הינע8972116440

ISUZU8188.45גל הינע8972116860

ISUZU891.75גיר סטליט לפניון8972117210

ISUZU1486.34גיר סטליט8972117220

ISUZU289.44צלב לדיפרננציאל8972117230

ISUZU114.45דיסקית החלקה8972117250

ISUZU107.9דיסקית8972117260

ISUZU239.31דיסקית החלקה8972117270

ISUZU109.83דיסקיות החלקה8972117290

4X2ISUZU949.86רוטור לחיישן מהירות 8972117470

ISUZU910.5מגן מיכל דלק8972117860

ISUZU414.63תושבת למותח רצועה8972118230

ISUZU2777.73מחשב תצוגה8972118281

ISUZU1469.43מנוע למאוורר פנימי8972123290

ISUZU191.24כיסוי לגלגל8972125250

ISUZU62.24כיסוי לגלגל8972125260

ISUZU11.11`בורג למצנן דיזל אוטומ8972125270

ISUZU5522.95אוטומטי (3.0)מצנן 8972125281

ISUZU177.12(OVERDRIVE)מתג להילוך 8972126740

ISUZU334.67בית דלתית מיכל דלק8972127112

ISUZU261.45רצועת תיזמון8972127270

ISUZU165.64מיכל ווקום8972127841

ISUZU668.02צינור ואקום8972128291

ISUZU7.65קפיץ לדוושת בלם8972128770

ISUZU28.11ציר לדלתית מיכל דלק8972128790

ISUZU54.15תפס לממסר8972130230

ISUZU367.95(אוטומטי)שמן ` גיר למש8972130250

ISUZU367.95שמן` גיר למש8972130260

ISUZU367.95(אוטומט)שמן ` גיר למש8972130270

ISUZU542.02שמן אוטומט` גיר למש8972130290

ISUZU542.02שמן` גיר למש8972130300

ISUZU542.02(אוטומט)שמן ` גיר למש8972130310

3.0ISUZU2091.49מצמד ראשית דיזל ` מש8972130380

3.1ISUZU1317.69מצמד ראשית ` קיט למש8972130390

ISUZU1954.66מצמד ראשית` קיט שיפוץ למש8972130400

ISUZU144.49מוט הילוך שלישי8972130450

ISUZU144.49מוט הילוך שני8972130470

ISUZU3891.36(פסיה)מגן קדמי 8972131880

ISUZU3212.67בית מצערת8972132193

ISUZU1184.52מכסה תיזמון קדמי8972132331

ISUZU400.97(3.0)מצמד ` צינור למש8972132540

ISUZU433.2`ימ` מסילה לחלון קד8972132612

ISUZU428.97`שמ` מסילה לחלון קד8972132622

ISUZU26.8תפס צינור הזרקה8972134810

421`                                                                                     ימ` כנף אח8972136360 ISUZU6615.21

ISUZU1168.41לבד למכסה מנוע8972137680

ISUZU9.05בורג גלגל ציר אחורי8972138700

ISUZU6.87בורג לגלגל לטרופר8972138710

ISUZU932.96צינור דלק8972139130

ISUZU1153.7`ציר לגלגל אח8972139370

ISUZU14.14אטם לבית מצערת8972141270

ABS (G)ISUZU583.17חיישן ל8972141381



ISUZU1592.91מנוע כיוון בולמים8972141663

ISUZU33.08ון לתפס צינור`גוז8972142340

ISUZU1200.39(אוטומטי)כונס אויר 8972143440

ISUZU1606.52מד מתח חשמלי8972143690

ISUZU27.33(מעלות (30מחבר חשמלי 8972143710

ISUZU27.33מחבר חשמלי8972143720

ISUZU25.79(מעלות (90מחבר חשמלי 8972143750

ISUZU25.79(מעלות (105מחבר חשמלי 8972143760

ISUZU7109.04ממיר כח8972145350

ISUZU6888.87מח תחתון לגיר אוטומטי8972145370

ISUZU267.31פלטה למח8972145400

ISUZU3302.59תוף מושלם8972145420

ISUZU141.32דיסקית לגיר אוטומטי8972145430

ISUZU225.31דיסקית לגיר אוטומטי8972145440

ISUZU208.67בית הילוך ישיר8972145450

ISUZU208.67דיסקית לגיר8972145460

ISUZU41.73טבעת לגיר אוטומטי8972145530

ISUZU216.86קפיץ לגיר אוטומט8972145540

ISUZU258.63פלאנטרי`)פלנג)הילוך8972145550

ISUZU1736.22הילוך פלנטרי8972145570

ISUZU3171.04תוף8972145600

4X2ISUZU273.48צינורית להגה כח 8972146800

4X4ISUZU328.2צינורית להגה כח 8972146811

ISUZU1224פגוש קדמי פנימי8972146901

ISUZU4007.76מושלם` גל הינע קד8972146910

ISUZU2852.75`פח תומך מגן אח8972147051

ISUZU62.62בורג למשולש עליון8972147190

ISUZU21.8(4X4)דיסקית למשולש 8972147210

ISUZU88.78בורג למשולש8972148130

ISUZU40.77(2X4)דיסקית למשולש8972148140

4X2ISUZU1068.81` מוט פיתול קד8972148151

2X4ISUZU26.52בורג למשולש עליון 8972148160

ISUZU256.22) תפוחי מוט פיתול NLSזרוע 8972148220

ISUZU272.07כיסוי נוי לגלגל8972148500

ISUZU87.6(H4)נורה פנס ראשי8972148720

ISUZU2245.04מראה חשמלית שמאל8972149613

ISUZU2245.04מראה חשמלית ימין8972149622

ISUZU4406.82הגה כח` מש8972149951

ISUZU3035.8תיבת העברת הילוכים8972150460

2X4ISUZU67.47תושבת למשולש 8972150520

ISUZU665.61סליל לכרית אויר8972152130

4X2(ISUZU219.99מתכת)צינור בלם שמאל8972153272

ISUZU56.36ק`ידית לג8972153300

ISUZU53.72ק`ידית לג8972153320

4X4(ISUZU177.96מתכת)צינור בלם שמאל8972153350

ISUZU22.89מפצל צינורות מגבים8972153370

ISUZU59.13(4X2)שמאל ` צינור בלם אח8972153402

ISUZU91.39שסתום לצינור מתיזים8972153440

ISUZU265.56צינור דלק8972153624

4X2ISUZU126.99` צינור בלמים אח8972153700

ISUZU286.13מתג ספורט8972158361

ISUZU968.88הזרקה` דיסק מעביר כח מש8972158720

ISUZU9994.67(90A)+8972224190מחולל זרם8972159922



ISUZU15.96רצועת משאבת אויר8972161270

ISUZU576.71הילוך שלישי8972161501

ISUZU1043.49הילוך חמישי8972161530

ISUZU1244.25הילוך חמישי8972161540

ISUZU17.28אטם לבית תרמוסטט8972161560

ISUZU3136.38קונטגיר8972161641

ISUZU794.97צינור גמיש הגה כח8972161782

3.0ISUZU610.06צינור הגה כח 8972161792

ISUZU725.46(3.5)צינור הגה כח 8972161803

ISUZU513.09סליל כרית אויר+מתג איתות8972162062

ISUZU463.89סליל כרית אויר+מתג איתות8972162073

ISUZU6437.07לוח שעונים מושלם8972162121

ISUZU33741.97.ק.ד(4X4)שילדה גיר רגיל8972163844

ISUZU36104.47ק.ד(אוטומטי4X4(שילדה 8972163854

ISUZU1275.29צינור אגזוז אמצעי8972164750

ISUZU1452.26(2.5)צינור אחורי 8972164770

ISUZU3027.61(4X4)` צינור אגזוז קד8972164861

ISUZU15627.27ק.ד3.1(4X4)שילדה גיר רגיל 8972166944

ISUZU1131.06קורה אחורית8972167040

ISUZU6321.39(4X2)` בית דיפרנציאל אח8972167474

ISUZU587.94`תותב לציר אח8972167530

ISUZU5314.21צמה שמאל למנוע8972167770

4X2ISUZU324` תושבת לציר אח8972167801

ISUZU28.25(פנימי)` שמן לציר אח.מ8972167920

ISUZU367.08`מיסב לציר אח8972167972

3.1D-TURBOISUZU79.26סמל 8972168370

ISUZU2567.97צינור למזגן8972170810

ISUZU27918.39ארגז מושלם8972170881

ISUZU19.02קפיץ לדלתית מיכל דלק8972170911

ISUZU597.92קופלונג לציר הינע8972171460

4X2)ISUZU296.97כבל בלם חניה שמאל 8972171491

ISUZU65.77תפס לכבל בלם יד8972171520

ISUZU789.3מייבש למזגן8972172080

ISUZU500(בנזין)מייבש מזגן 8972172090

ISUZU298.56מפסק לחץ למעבה מזגן8972172100

ISUZU888.96מייבש למזגן8972172610

ISUZU186.75כבל פתיחת מכסה דלק8972172633

ISUZU3316.32הגה כח` קיט תיקון מש8972172830

ISUZU2282.2שמן` בית מש8972172850

ISUZU171.54הגה כח` ערכת תיקון מש8972172880

ISUZU3890.34צמה למנוע8972173583

ISUZU4350.56צמת חוטים למנוע8972173593

ISUZU545.04צמת חוטים לשילדה8972174090

ISUZU1533.41צמת חוטים לריצפה8972174223

ISUZU116.49סט אטמים8972177580

0ISUZU283.89.ימין דיזל ` תומך מנוע קד8972177650

ISUZU284.61שמאל` תומך מנוע קד8972177660

ISUZU794.4(4X4)ק `ג8972177881

ISUZU759.99(4X2)גיק 8972177891

ISUZU255.4(4X4)שמאל ` צינור בלמים אח8972178503

ISUZU127.26(4X2)ימין ` צינור בלם אח8972178534

ISUZU645.3תומך מגירה8972179880

ISUZU565.49סליל כרית אויר8972182431



ISUZU4047.66`(43/10)קרונה פיניון קד8972183030

ISUZU12348.71נחיר למתיז מים8972183070

ISUZU275.24בקליט לתצוגה גיר אוטומטי8972183370

ISUZU567.91זרוע לגיר אוטומטי8972183390

ISUZU178.3נורה לוח שעונים הילוכים8972183400

ISUZU364.01צופר כפול8972183802

ISUZU340.18צופר8972183822

ISUZU92.4`גומית מגן למגב אח8972184491

ISUZU87.76צינור שמן גיר8972184711

3.0ISUZU714.87 (-)כבל למצבר 8972185330

ISUZU605.33בידוד מכסה מנוע8972185430

ISUZU1196.57ריפוד מכסה מנוע8972185440

ISUZU2310.99מאוורר פנימי8972186942

ISUZU815.87`ימי` פנס אח8972189521

ISUZU491.34`שמ` פנס אח8972189531

ISUZU698.15ממסר לגיר אוטומטי8972189860

ISUZU634.56ממסר לגיר אוטומטי8972189870

ISUZU29.58גומיה לסורג8972190631

ISUZU46198.98שילדה מושלמת8972192402

ISUZU1124.72כיסוי תחתון אחורי למנוע8972192411

70AISUZU2047.06(3.0)מחולל זרם 8972192530

ISUZU9737.33`ממיר קטליטי וצינור קד8972193400

60AISUZU33.33נתיך 8972194070

ISUZU1343.17דיסק מצמד8972194690

ISUZU2793.05(צלעות (12חישוק אלומיניום8972194841

ISUZU427.38`ימ` ניקל לדלת קד8972196330

ISUZU241.67מתג אור ערפל אחורי8972196581

ISUZU8051.89לוח שעונים מושלם בנזין8972196752

ISUZU8408.48לוח שעונים מושלם8972196784

ISUZU8408.48לוח שעונים מושלם8972196794

ISUZU7858.27אוטו) 3.0לוח שעונים מושלם 8972196805

ISUZU8502.31ממיר קטליטי ימין8972198260

ISUZU4954.28לגיר אוטומטי` מכסה אח8972199290

ISUZU1108.58צמת חוטים לגיר8972202290

ISUZU334.18צינורית דלק8972203212

ISUZU627.27דוושת דלק מושלמת8972205362

ISUZU593.75צינור הגה כח8972205853

ISUZU567.32צינור גמיש עודפים הגה כח8972205871

ISUZU1097.78לוח מצנן מיים8972207472

ISUZU296.4`תפס שמאל לבולם אח8972209640

ISUZU240.9נורית אזהרה8972210900

ISUZU189.92מכסה לפתח מיכל דלק8972212173

ISUZU270.41חימום` מפעיל מע8972213100

ISUZU44.52זרוע להפעלת חימום8972213150

ISUZU19.8זרוע לדלתית חימום8972213160

ISUZU94.43בית מפוח מזגן8972213220

ISUZU323.97`)אח`+קד)מתג פנס ערפל8972214081

ISUZU135.51מחזיר שמן תבת הילוכים8972215330

ISUZU3220.65`כסוי לפגוש קד8972216230

ISUZU4706.94`מגן קד8972216241

ISUZU2944.98`מגן אח8972216271

ISUZU1273.75`מגן אח8972216280

ISUZU775.86ימין` פינה למגן אח8972216290



ISUZU1194.72שמאל` פינה למגן אח8972216300

ISUZU304.88זרוע לידית גיר אוטומט8972217040

ISUZU12915.57`)אח)בית סטליטים מושלם 8972217370

ISUZU107.77ציר לסטליטים8972217420

43/10ISUZU7597.03פניון +קורונה8972217460

41/10ISUZU8274.03` פיניון אח+קורונה 8972217490

ISUZU206.04מיסב לפניון8972217540

ISUZU59.63מיסב לפניון8972217550

ISUZU111.27מיסב לקורונה8972217560

ISUZU98.53מרווח לדיפרנציאל8972217570

ISUZU40.47מחזיר שמן לפניון8972217580

ISUZU505.5קופלינג8972217871

TISUZU26.67=)(1.5דיסקית לדיפרנציאל 8972217910

TISUZU26.67=)(1.7דיסקית לדיפרנציאל 8972217930

ISUZU12423.47בית סטליטים מושלם8972218120

TISUZU35.03=)(2.14דיסקית לפניון 8972218230

TISUZU35.03=)(2.18דיסקית לפניון 8972218250

TISUZU35.03=)(2.22דיסקית לפניון 8972218270

TISUZU35.03=)(2.30דיסקית לפניון 8972218300

TISUZU35.03=)(2.34דיסקית לפניון 8972218330

TISUZU35.03=)(2.40דיסקית לפניון 8972218360

TISUZU35.03=)(2.50דיסקית לפניון 8972218410

ISUZU7.29(0.50)דיסקית לדיפרנציאל 8972218460

ISUZU7.29(0.25)דיסקית לדיפרנציאל 8972218470

ISUZU7.29(0.076)דיסקית לדיפרנציאל 8972218480

ISUZU320ימין` תושבת פגוש קד8972219981

ISUZU320תושבת פגוש קדמי שמאל8972219991

ISUZU41260.56(4X2)גיר אוטומטי מושלם 8972220041

ISUZU314.37`גומי ימין לשמשה אח8972221270

ISUZU275.24`גומי שמאל לשמשה אח8972221280

ISUZU17.58מרווח לבורג שמשה תא מטען8972221290

ISUZU316.18(מתכת)צינור חימום 8972221330

ISUZU2906.78ציר קדמי מושלם8972221431

ISUZU4360.83ציר קדמי מושלם8972221441

ISUZU2869.68פעמון חיצוני8972221541

ISUZU4302.64פעמון פנימי8972221551

ISUZU3179.5פעמון פנימי8972221560

ISUZU501.08קיט גומיות לפעמון חיצוני8972221570

ISUZU583.23קיט גומיות לפעמון פנימי8972221580

ISUZU292`צלחת נוי קד8972221660

ISUZU703.94מכסה גלגל8972221670

ISUZU37.37אום8972222480

ISUZU199.71(סט)רצועה טרפזית 8972224191

ISUZU1671.81(3.0)מצמד למאוורר 8972224210

ISUZU753.07כסוי נוי לגלגל8972225500

ISUZU479.25מותח חגורה דיזל8972225600

ISUZU113.7צינורית למצנן שמן8972226500

ISUZU97.35(בלי מגבים)מסגרת לפנס ימין8972227230

ISUZU77(בלי מגבים)מסגרת לפנס שמאל8972227240

ISUZU174.86(עם מגבים)מסגרת לפנס ימין8972227250

ISUZU174.86(עם מגבים)מסגרת לפנס שמאל8972227260

ISUZU41.73מרווח לגיר8972227640

ISUZU559.09`בקרה לאור ערפל אח8972228341



ISUZU3188.57ממיר קטליטי שמאל8972228771

ISUZU25.56אטם לבית תרמוסטט8972229330

ISUZU6.3גומיות לצינורות מזגן8972231250

ISUZU6.18תפס לכנף פנימי8972231720

ISUZU138.24מותח למחולל זרם8972232201

ISUZU232.97ימין` כיסוי מגן בוץ קד8972233200

ISUZU178שמאל` כיסוי מגן בוץ קד8972233210

ISUZU258.21תרמוסטט למזגן8972234150

ISUZU147.13פתח איורור ימין8972235530

ISUZU155.05פתח איורור שמאל8972235540

ISUZU8665.23מצנן פנימי מושלם8972236620

ISUZU33150.29ק.ד(אוטומטי4X2(שילדה 8972237303

ISUZU1174.65לוח מגן תחתון למנוע8972238582

ISUZU5357.1`צינור אגזוז קד8972238610

ISUZU3273.27`צינור אגזוז קד8972238620

ISUZU3273.27`צינור אגזוז קד8972238630

ISUZU470.18מכסה מצנן חימום תחתון8972239620

ISUZU2827.66(4X2)` צינור אגזוז קד8972240090

ISUZU3702.76(2X2)צינור אגזוז אמצעי 8972240100

ISUZU530)מבצע קיץ(חיישן חלמצן 8972240110

ISUZU50.98מעצור לדלת8972243990

ISUZU50.98`שמ` זרוע למנעול דלת אח8972244000

ISUZU574.78ימין` גומיה מגן לדלת אח8972244322

ISUZU420.16מסנן דלק מושלם8972245600

ISUZU404.67לוח מודפס8972248361

ISUZU920.1`סורג קד8972249101

ISUZU40.94תפס ימין לסורג8972249130

ISUZU9.94תפס שמאל לסורג8972249140

ISUZU720.32צינור דלק8972249330

ISUZU269.95צינור בלמים8972249340

ISUZU451.74מוט פסנתר8972250810

ISUZU146.82`)יח (12נדנד למנוע 8972250830

ISUZU5992.89חימום מושלמת` מע8972251851

ISUZU4530.66מצנן פנימי מושלם8972251880

ISUZU195.2צינור דלק8972252590

ISUZU71.05מחזיק מצנן8972253481

ISUZU231.09(LSE)סמל בכנף 8972254830

N.L.SISUZU7265.8מחשב נגד גניבה 8972255170

ISUZU1019.13(שלט)מנעול8972255211

ISUZU1098.09(שלט)מנעול8972255230

ISUZU3718.07צמה שמאל למנוע8972257221

ABS-ISUZU3435.28צמת חוטים ל8972257402

ISUZU5104.02צמת חוטים עם בית פיוז8972257811

ISUZU5025.77(3.0)צמת חוטים למנוע 8972257821

ISUZU5025.77(3.0)צמת חוטים למנוע 8972257911

ISUZU2483.37צמת חוטים לוח שעונים8972258592

ISUZU1142.95`בולם זעזועים קד8972258620

ISUZU5.79שגם גל זיזים8972259030

ISUZU847.11כיסוי צד פנימי ימין8972259490

ISUZU847.11כיסוי צד פנימי שמאל8972259500

ISUZU590.74(-)כבל למצבר 8972260200

ISUZU5665.09מצפן8972261980

ISUZU183.87צמה למאורר פנימי8972263851



4X2ISUZU9926.78מושלם ` גל הינע אח8972264480

ISUZU23.12בורג למחולל זרם8972264701

ISUZU1469.43מנוע איוורור פנימי מושלם8972264760

ISUZU14.53זרוע למפעיל חימום8972264780

ISUZU28.79זרוע למפעיל חימום8972264800

ISUZU170.11שמן` צינורית למש8972266400

5ISUZU1036.5רשת סינון באגן שמן בנזין 8972266410

ISUZU800.73סעפת מים8972266741

ISUZU469.14גלגל שיניים דיפרנציאל8972267620

ISUZU1261.81גלגל שינים דיפרנציאל8972267630

ISUZU250.14מכסה בית פיוזים8972267860

ISUZU521.04`מנגנון נעילת דלת אח8972268280

ISUZU2183.22צמת חוטים לוח שעונים8972269332

ISUZU833.3צמה למצבר8972269431

ISUZU253.62צמה למצבר8972269442

ISUZU26.68תומך למצת חימום8972269720

ISUZU307ימין` תפס מגן אח8972270200

ISUZU481.2שמאל` תפס מגן אח8972270210

ISUZU372`)דל (5כבל בלם יד ימין8972270980

ISUZU372כבל בלם יד שמאל8972270991

ISUZU198.37צינור בלם8972271581

Z6ISUZU133.92 (4X2)גיר לספידומטר 8972272200

ISUZU1551.58שמאל- לוח אבנים חיצוני 8972274550

ISUZU1546.92`)דלת(5פח סף ימין 8972274560

ISUZU1629.24`)דלת (5פח סף שמאל8972274590

ISUZU450.82צינור הגה כח8972274980

NLSISUZU3886.07מזרק 8972279030

ISUZU399.91צינור דלק8972279540

ISUZU91.74צינור חימום8972280800

ISUZU1263.13סולונויד ואקום8972280821

ISUZU1120.65מחשב לאימבוליזר8972281832

ISUZU962.49`)אח)צינור למזגן 8972282201

ISUZU371.77זכוכית למראה שמאל8972282430

ISUZU310.23(חשמלית)זכוכית למראה ימין 8972282440

ISUZU675.51`בית ממסר ציר אח8972282550

ISUZU161פנס ערפל ימין8972282660

ISUZU221.7פנס ערפל שמאל8972282670

ISUZU193.56פנס ערפל ימין8972282700

ISUZU151.83פנס ערפל שמאל8972282710

ISUZU97.26פנס איתות8972282750

ISUZU97.73צינורות לנשם8972283230

6JISUZU3740.61 )(16חישוק אלומיניום8972283930

ISUZU1208.99לגל הינע` מחבר אח8972286070

3.0ISUZU1078.56בית תיזמון 8972286391

ISUZU2181.6(43/11)פיניון +קורונה8972288090

ISUZU728.77פנס אחורי ימין8972288450

ISUZU452פנס אחורי שמאל8972288460

ISUZU157.96זרוע לגיר8972288900

ISUZU978.39העברה.מכסה תחתון ת8972289390

ISUZU9129.86מקרן קירור8972289661

ISUZU461.76צינור ממקרן קירור לטורבו8972289842

ISUZU87.42כבל פתיחת מכסה מנוע8972291582

ISUZU182.43`(9 אוטומ4X2גיר לספידומטר 8972291700



ISUZU8286.84(4X2)בית גיר אוטומטי 8972291730

ISUZU31.3אום לגלגל8972292122

ISUZU2501.07מוט הגה משולם8972293630

ISUZU306.67צינור דלק8972294001

3.0ISUZU2833.77סעפת יניקה דיזל 8972294363

ISUZU56.49`צמה לפנס אח8972298210

ISUZU1350.83בנדיקס למתנע8972299100

ISUZU180.94תושבת למיכל הגה כח8972300061

ISUZU257.4צינור הגה כח8972302740

ISUZU1258.49(+)(3.0)כבל למצבר 8972305910

ISUZU1050.43(+)כבל מצבר 8972305920

ISUZU1330.35כבל למצבר8972305950

ISUZU7168.89מחשב בקרה8972308210

ISUZU75.45תפס למצנן8972310240

ISUZU2631.68צמה לוח שעונים8972310720

ISUZU2993.46מעבה למזגן8972310870

ISUZU153.2תושבת לשסתום פליטה8972312290

ISUZU5423.16(4X2)מחשב לגיר אוטומטי 8972312380

ISUZU26.13קליפס לצינור בלם8972314061

ISUZU357.85שמאל` צינור בלמים אח8972314093

ISUZU259.92`צינור בלם אח8972314102

ISUZU2702.19רוטור למחולל זרם8972315120

ISUZU458.55גלגלת למחולל זרם8972315150

ISUZU94.68אטם מכסה תיזמון8972315240

ISUZU246.97מכסה רצועת תיזמון8972315690

ISUZU2672.87מפוח מאוורר מושלם8972316090

ISUZU2498.01מפוח פנימי מושלם8972316130

ISUZU1280.4מפוח למזגן8972316350

ISUZU336.33(מתכת)צינור לחימום 8972316792

ISUZU41.32צינור מים8972316800

ISUZU1310.28תומך למצמד מאוורר8972317180

ISUZU15.06פחית חיבור לנגד8972318080

ISUZU1018.86ה"הילוך לת8972318312

ISUZU326.07(משונן`(מוט לאנטנה חשמ8972318360

ISUZU881.85(OUTPUT)הילוך 8972318530

ISUZU767.6שרוול לתיבת העברה8972318540

ISUZU1915.83ציר לתיבת העברה8972318550

ISUZU97.95חיבור לכבל גיר8972319041

ISUZU339.69צינור מילוי שמן גיר8972319081

ISUZU147.92צינור נשם8972320140

ISUZU3032.63דרם להילוך ישיר8972320390

ISUZU149.96דיסקיות לגיר אוטומטי8972320400

ISUZU157.38דיסקיות8972320410

ISUZU2366.2תוף להילוך יתר8972320420

ISUZU351.81`(3.6)דיסקית לגיר אוטומ8972320430

ISUZU172.37.ה.דיסקית ת8972320440

ISUZU336.57`(4.0)אוטומ.ה.דיסקית ת8972320450

ISUZU519.57`בית הילוך קד8972320460

ISUZU3687.44גיר פלנטרי מושלם8972320500

ISUZU215.54צינור נשם לגיר אוטומטי8972320510

ISUZU503.72בוכנה לגיר8972320550

ISUZU670.4בוכנה להילוך נמוך8972320560

ISUZU145.71(אוטומ)דיסק למצמד 8972320570



ISUZU126.6דיסקיות לגיר8972320580

ISUZU66.3תפס למכסה גיר אוטומטי8972320670

ISUZU47.55קפיץ לשסתום8972320870

ISUZU47.55קפיץ8972320880

ISUZU50.98קפיץ להילוך ישיר8972320890

ISUZU786.79ממסר לגיר אוטומטי8972321080

ISUZU3299.79(3.0)קיט לגיר אוטומטי8972321090

ISUZU2210.19(0קיט גומיות לגיר אוטומטי 8972321100

ISUZU6174.88בית לגיר אוטומטי8972321110

ISUZU2231.61ימין` ציריה קד8972321531

ISUZU7818.91גל הינע אחורי8972321693

ISUZU2014.61לוח לבקרת מיזוג8972321911

ISUZU6.76בורג לכיוון פנס ערפל8972324970

ISUZU221.35בית פנס ערפל8972324990

ISUZU635תומך מנוע ימין8972325170

ISUZU641.34תומך מנוע שמאל8972325180

ISUZU2456.2משולש עליון ימין8972326201

24משולש עליון שמאל                                                                                 8972326210 ISUZU2725.15

ISUZU2111.97משולש עליון שמאל8972326211

ISUZU6.5גומיה תושבת מצנן אויר8972327740

ISUZU128.4תפס לקולר8972327750

ISUZU150.49מכוון גובה לחגורת בטחון8972329560

ISUZU12.5הזרקה` אטם מש8972331160

ISUZU24.83הזרקה` אטם מש8972331170

ISUZU283.16`גומי גשם אמצעי דלת אח8972332711

ISUZU80.56צינורית ואקום8972333560

ISUZU35.88תפס לגלגל רזרבי8972333840

ISUZU1164.69שמן לתיבת העברה` מש8972337410

ISUZU11692.25(100A)מחולל זרם 8972338240

ISUZU199.69`מכסה בוץ כנף פנימית ימ8972338700

ISUZU304.29צינור למסנן אויר8972339410

4X4ISUZU1289.67סינכרון לשילוב 8972342250

4X4ISUZU71.46מוט העברה 8972342290

ISUZU78.56מוט העברת הילוכים8972342300

ISUZU467.85זרוע העברת הילוכים8972342310

ISUZU341.58קצה מוט העברה8972342331

ISUZU559.98תותב למוט העברת הילוכים8972342341

ISUZU374.3מיכל לנוזל הגה כח8972343500

P/SISUZU177.9תושבת למיכל 8972343801

ISUZU689.15ה"צינורית לת8972344883

ISUZU53.66מיסב8972344990

ISUZU161.4נגד למאורר8972345450

ISUZU2061.18מאוורר פנימי מושלם8972345500

ISUZU1283.56ללא מפשיר א) מזגן NLSפקוד 8972345770

ISUZU376.46(למייבש)צינור מזגן 8972345971

ISUZU68.25למכסה מנוע` אטם אמצ8972345981

ISUZU46.41בוקסה לתיבת העברה8972346621

ISUZU58.18בוקסה לתיבת העברה8972346631

NLSISUZU1270.58מחשב 8972346710

ISUZU329.43מיסב למעביר כח8972347350

ISUZU103.84ה"מיסב לת8972347370

ISUZU78.85ה"מיסב לת8972347390

ISUZU82.24ה"מיסב לת8972347410



ISUZU45.54ה"מיסב לת8972347430

ISUZU83.9מיסב מחטים8972347470

ISUZU1029.12ימין` כנף קד8972347526

ISUZU741.54שמאל` כנף קד8972347536

ISUZU1477.08(KD)ימין ` כנף קד8972347546

DK(ISUZU912.58(ימין ` כנף קד8972347547

ISUZU1502.33(KD)שמאל ` כנף קד8972347556

DK(ISUZU400(שמאל ` כנף קד8972347557

ISUZU123.77מכסה מיכל דלק8972348605

ISUZU222.54ימין` בית גלגל פנימי אח8972348631

ISUZU197.9שמאל` בית גלגל פנימי אח8972348641

ISUZU279.55ימין` )קד)` בית גלגל אח8972348741

ISUZU278.35שמאל` )קד)` בית גלגל אח8972348751

ISUZU294.52צינור החזר הגה כח8972348992

ISUZU261.06מכסה פנימי לדלת מטען8972349091

ISUZU30.35מעצור לדלת מטען8972349142

ISUZU801.23מפריד מים)מסנן סולר מושלם 8972349322

ISUZU2134.54ימין` בית כנף קד8972349644

4X4ISUZU196.5תושבת למשולש ימין 8972349660

4X4ISUZU196.5תושבת למשולש שמאל 8972349670

ISUZU616.8פח לעמוד ימין8972349781

ISUZU601.65פח לעמוד שמאל8972349791

ISUZU5352.98`כסוי תחתון למזגן אח8972350250

ISUZU4914.99`)בג)` כסוי עליון למזגן אח8972350270

ISUZU5352.98מוביל אויר תחתון8972350280

ISUZU211.29`מתג למזגן אח8972350330

ISUZU730.36למזגן` כסוי פנל אח8972350340

ISUZU7.66`בורג למזגן אח8972350350

ISUZU236.46פח סף ימין8972350451

ISUZU315.3פח סף שמאל8972350541

ISUZU1171.21פח פנימי ימין8972350572

ISUZU1171.21פח פנימי שמאל8972350582

ISUZU377.2ימין` גומיה לעמוד קד8972350662

ISUZU377.2שמאל` גומיה לעמוד קד8972350672

4X2ISUZU161.19פס קישוט לגג ימין 8972350681

4X2ISUZU213.43פס קישוט לגג שמאל 8972350691

ISUZU473.35ימין` פח לעמוד קד8972350704

ISUZU161.6שמאל` פח לעמוד קד8972350724

ISUZU726.39פח עליון ימין לגג8972350783

ISUZU726.39פח עליון שמאל לגג8972350793

ISUZU637.14ידית בלם יד8972352850

ISUZU446.67כיסוי לעמוד אמצעי ימין8972353086

ISUZU446.67כיסוי לעמוד אמצעי שמאל8972353096

4X2ISUZU280.72פח סף ימין 8972353100

4X2ISUZU609.91פח סף שמאל 8972353110

ISUZU834.42(חד קבינה)גג מושלם 8972353303

ISUZU87.43תושבת למתג תא מטען8972353341

2X4ISUZU347.94שסתום חלוקה לבלמים 8972353392

N.L.SISUZU1089.59ידית 8972353863

ISUZU53.15מוט תומך מכסה מנוע8972354322

ISUZU141.84למכסה מנוע` גומיה אח8972354370

ISUZU230.1כנף פנימי שמאל8972354431

4X2ISUZU223.47כיסוי פנימי לכנף ימין 8972354572



4X2ISUZU171כיסוי פנימי לכנף שמאל 8972354581

4X4ISUZU195.75כיסוי פנימי לכנף ימין 8972354601

4X4ISUZU201.24כיסוי פנימי לכנף שמאל 8972354620

ISUZU494.16(חד קבינה)פח סף ימין 8972355424

ISUZU494.16(חד קבינה)פח סף שמאל 8972355464

ISUZU647.68`צינור בלמים אח8972355581

ISUZU46.59תושבת לתותב מוט פיתול8972357800

4X4ISUZU1019.94` מוט פיתול קד8972357831

4X4ISUZU54.2` תותב למוט פיתול קד8972357840

ISUZU771.93`גשר אמצ8972357943

ISUZU455.38ימין` פחית קד8972358101

ISUZU455.38שמאל` פחית קד8972358111

ISUZU870.9גשר אמצעי8972358194

ISUZU485.37ימין` עמוד אמצ8972358483

ISUZU464.85שמאל` עמוד אמצ8972358492

ISUZU677ימין לקבינה` תושבת אח8972358584

ISUZU1056.21מוט איזון ימין8972358640

ISUZU579.03מוט איזון שמאל8972358650

ISUZU677שמאל לקבינה` תושבת אח8972358714

ISUZU804.51`תומך מרכזי למגן קד8972358723

ISUZU215.51גומיה לידית הילוכים8972358792

ISUZU107.06תושבת למשולש עליון8972359020

ISUZU98.55בורג למשולש תחתון8972359080

ISUZU305.35תפס ימין לדלת ארגז8972359133

ISUZU151.08תפס שמאל לדלת ארגז8972359143

4X4ISUZU199.17גומיה לשילדה 8972359251

2X4ISUZU174.49גומיה לשילדה 8972359260

4X2ISUZU1523.38` כסוי למגן קד8972359622

ISUZU1924.81(אפור)` כסוי למגן קד8972359662

ISUZU63.63תפס נעילת דלת8972359851

ISUZU87.43תושבת לפנס גג8972359991

ISUZU139.35תפס לכבל גיר8972360211

ISUZU262.68`תומך צד למגן קד8972360490

ISUZU120`למגן קד` תומך אמצ8972360501

ISUZU392.4מנעול לדלת ימין8972360711

ISUZU389.79`מנעול לדלת שמ8972360721

ISUZU428.52מנעול לדלת נוסע8972360730

ISUZU512.68מנעול לדלת נהג8972360741

ISUZU12.93צינורית גומי8972360800

ISUZU283.94(פנימי)גומיה לדלת נוסע 8972361161

ISUZU566.32(פנימי)גומיה לדלת נהג 8972361171

2X4ISUZU503.99` תושבת לבולם קד8972363000

ISUZU11.58`תותב לבולם קד8972363030

ISUZU5139.36(חד קבינה)ימין ` כנף אח8972363136

ISUZU217.39ימין` תושבת לכנף אח8972363195

ISUZU1336.41כנף אחורי פנימי ימין8972363244

ISUZU988.16ימין. תפס לארגז ק8972363675

ISUZU410.34שמאל. תפס לארגז ק8972363705

ISUZU909.18תפס לארגז אחורי שמאל8972363823

ISUZU454.2תפס לדופן ארגז8972363837

ISUZU161.7פחית תומך ימין8972364183

ISUZU115פחית תומך שמאל8972364203

ISUZU643.47מסילה עליונה ימין למטען8972364382



ISUZU440.36מסילה עליונה שמאל למטען8972364402

ISUZU355.74(4X4)ימין ` צינור בלמים אח8972364474

ISUZU479.46ימין` פינה אח8972365255

ISUZU950.39שמאל` פינה אח8972365275

ISUZU6686.8(חד קבינה)שמאל ` כנף אח8972366176

ISUZU76094.75`(4X4)אוטומ.ה.ת8972366231

ISUZU217.39שמאל` תושבת לכנף אח8972366285

ISUZU3352.8פח אחורי8972366486

ISUZU364.56(קדמי)תפס לארגז 8972366804

ISUZU84.11פנס אור מספר8972366901

ISUZU470.02ימין` פינה אח8972367486

ISUZU782.79שמאל` פינה אח8972367506

ISUZU193.65ימין` ציפוי עמוד קד8972367931

ISUZU382.22שמאל` ציפוי עמוד קד8972367941

ISUZU268.92(גבוה)צופר 8972370460

ISUZU208.36(נמוך)צופר 8972370470

ISUZU5983.41 גיר רגי3.0מצנן מנוע דיזל 8972370500

3.5ISUZU5499.66מצנן מנוע בנזין 8972370510

ISUZU153.89פנס איתות צד8972373781

ISUZU142.84אטם סעפת יניקה8972375380

ISUZU583.26מראה פנימית8972375600

ISUZU78.45תושבת למשענת יד8972381062

ABS* ISUZU977.31חיישן 8972382780

ISUZU700(4X4)`  קדABSחיישן 8972382800

ISUZU335.46ימי` מגן אבק צלחת גילוח קד8972382850

ISUZU335.46שמא` מגן אבק צלחת גילוח קד8972382860

ISUZU239.88כבל לאנטנה8972384871

ISUZU154.23מתג חירום8972385110

ISUZU510.15מתג עמעם אור פנימי8972385120

ISUZU104.2`מתיז לשמשות קד8972385190

Z6ISUZU93.69)` אוטומ)גלגל למד מהירות8972385810

ISUZU174.69(17)גלגל לספידומטר 8972385830

ISUZU193.65גלגל לספידומטר8972385842

ISUZU7.07בטחון להילוך8972385900

ISUZU28.7תושבת למחזיר שמן8972387250

ISUZU3117.9ימין` כנף אח8972389230

ISUZU29.41שמן לתיבת העברה.מ8972389980

ISUZU39.56(9X64X44)ה"מחזיר שמן לת8972389990

ISUZU26.08ה"קפיץ לת8972390101

ISUZU32.8קפיץ לתיבת העברה8972390110

ISUZU138.37שסתום לחץ8972390481

ISUZU24.33העברה.פחית לת8972391300

ISUZU243.8זרנוק יניקה שמן משאבת היגו8972391560

ISUZU425.46מסנן דלק מושלם8972391990

ISUZU499.13ה"מתג משלב ת8972392381

3כבל נעילת גיר                                                                                     8972392510 ISUZU613.87

ISUZU66.02עליון` ניקל שמשה קד8972393420

ISUZU40.2תפס שמאל למקרן קרור8972396190

ISUZU4466.91`בית דיפרנציאל קד8972396270

ISUZU2820.81(3.0)בית מצערת 8972396721

ISUZU443.97צינור למד שמן8972396731

ISUZU31.61בוקסה לתיבת העברה8972396870

ISUZU37.41דיסקית בטחון8972397740



ISUZU5763.42`(4X2)בית סרן אח8972398583

ISUZU3008.79`(4X4)בית סרן אח8972398613

ISUZU582.2שמן ציר אחורי.מ8972398680

3.0ISUZU9950.65גל ארכובה דיזל 8972399321

ISUZU503.57בית תיזמון8972399832

ISUZU681.35לבית תיזמון` מכסה קד8972399844

ISUZU461.25(30)גיר לגל ארכובה 8972400112

ISUZU738.81(60)גיר לגל זיזים 8972400122

ISUZU639.69גיר לגל זיזים8972400141

ISUZU771.03גיר לגל זיזים8972400182

ISUZU531.33מיסב לגל זיזים8972400191

ISUZU1301.57מגן קדמי חיצוני8972401771

ISUZU927.12(אור ערפל)מגן קדמי 8972401791

ISUZU1935.72(ללא ערפל)מגן קדמי 8972401801

ISUZU398.38ימין` פינה למגן קד8972402030

ISUZU396.32שמאל.פינה למגן קד8972402040

ISUZU419.46כנף פנימית ימין8972404600

ISUZU213.58כנף פנימית שמאל8972404620

ISUZU551.27`תומך ימין למגן אח8972406021

ISUZU551.27`תומך שמאל למגן אח8972406031

ISUZU1178.34`מדרגה במגן אח8972406041

ISUZU33.1קפיץ8972406660

ISUZU1250(EVRV)שסתום ואקום 8972406990

12VISUZU169.4נגד 8972407410

ISUZU30.45גומיה לשרוול למזרק8972407970

ISUZU6.56אטם למזרק8972407980

ISUZU3989.98בית דיפרנציאל8972408890

ISUZU21135.71`(41/11)דיפרנציאל אח8972409120

ISUZU132.6מרווח ימין לחלון8972409490

ISUZU132.6מרווח שמאל לחלון8972409500

ISUZU44.11מרווח לחלון8972409510

ISUZU161.29`מגב אח8972409590

ISUZU136.49מכסה מצנן8972410920

ISUZU1132.6מצמד ראשית` מש8972411230

ISUZU92.67מסילה לחלון ימין8972411260

ISUZU4362.6(EPORUE)אגן שמן8972411312

ISUZU362.94`כבל נעילת גיר אוטו8972411360

ISUZU25571.21(3/10דיפרנציאל קדמי מושלם 8972412730

ISUZU16.91קפיץ לזרוע גיר8972413510

ISUZU101.17לוחית סימון לידית גיר8972413760

ISUZU104.91`גומיה תומך לשמשה קד8972414050

ISUZU1584.21מצמד ראשית` מש8972415400

ISUZU25.56`גומית צד לשמשה קד8972416010

ISUZU24.99`תפס לשמשה אח8972448190

ISUZU2337.14(TOD)מחשב 8972449280

2X4ISUZU426.35` קפיץ קד8972450690

ISUZU53.36גומיה למשקוף8972451130

ISUZU15950(C.O.F)ראש מנוע8972451841

ISUZU260בוקסה למזרקים8972451850

ISUZU507.9`גיר לגל זיזים אח8972452311

ISUZU309.57`גיר לגל זיזים קד8972452322

ISUZU2358.84ואקום` מש8972453180

ISUZU83.58טבעת בטחון8972453370



ISUZU1174.91בית נתיכים8972456020

4X4ISUZU42.6בורג למשולש עליון 8972456280

ISUZU98תושבת למשולש8972456290

ISUZU24.72אום למשולש תחתון8972456340

ISUZU18.04אום8972456350

ISUZU6.28בורג לתפוח משולש8972456390

ISUZU45.45בורג8972456470

ISUZU219.77` לקפיץ אחNLSתומך 8972456501

ISUZU20.37בורג למשולש8972456600

ISUZU33.72בורג8972456660

ISUZU7.47אום לתפוחי הגה8972456700

ISUZU4.41פין טבעת בטחון8972456830

ISUZU29.82טבעת בטחון8972456841

4X4                                                                              3ISUZU460.93מוט למשולש עליון 8972456900

ISUZU33.02תפס לדלת מטען8972457280

ISUZU135.77`ימ` ניקל לכנף קד8972457370

ISUZU69.86`שמ` ניקל לכנף קד8972457380

ISUZU346.48(החזר)צינור לטורבו 8972457722

ISUZU89.28אטם למצערת8972458810

ISUZU409.68(ברזלEGR(בית 8972459281

ISUZU38752.44(4X2)גיר אוטומטי מושלם 8972460111

4X4ISUZU52642.47גיר אוטומטי מושלם 8972460121

ISUZU400פנס ראשי ימין8972465061

ISUZU450פנס ראשי שמאל8972465071

4X4ISUZU808.95עליון ` עלה אח8972466030

2ISUZU372` מס` עלה אח8972466070

ISUZU275.41`3מס` עלה אח8972466120

ISUZU285.01סורג איוורור8972467200

ISUZU8.64בורג לגל הינע8972468590

ISUZU8.44אום מקשר גל הינע8972469000

15                                                                            3.0דיזל ` מ58תרמוסטט 8972469730 ISUZU135.2

2X4ISUZU56.28` תותב למוט פיתול קד8972470830

ISUZU94.3ה"טבעת לת8972474590

ISUZU122.56תפס עליון שמאל למקרן קירור8972475870

ISUZU83.37לאלטרנטור` מיסב אח8972481280

ISUZU236.19`פנס איתות ימין במגן קד8972481490

ISUZU285.95`פנס איתות שמאל במגן קד8972481500

ISUZU214.48 מיםNLSצינור 8972484322

ISUZU56.4`(U)תפס עלה אח8972486201

ISUZU74.94` לעלה אחUתפס 8972486211

ISUZU909.91צינור לטורבו8972486582

ISUZU4532.84צמת חוטים8972488460

9ISUZU1281.27                                                                                     (4X2)אגן שמן 8972488601

4X2ISUZU1289.46אגן שמן 8972488602

ISUZU1207.02(4+4)אגן שמן 8972488622

ISUZU61.74`)בג)` מסנן אויר למזגן אח8972489160

ISUZU138.35בקליט לנורת אזהרה8972489770

ISUZU75פנס איתות ימין8972490380

ISUZU233.85פנס איתות שמאל8972490390

ISUZU209.58צינורות למד שמן מנוע8972491840

EGRISUZU127.38צינור מים ל8972491882

ISUZU4650.81(רגיל)גלגל תנופה 8972492141

ISUZU41.28העברה.פחית לת8972493001



ISUZU7.2בורג קופלונג הגה8972493200

ISUZU69.93גומיה עליונה למצנן8972495411

ISUZU7.95אום לאנטנה8972495740

ISUZU303.77צינור דלק8972496550

ISUZU384.29(4X2)ק `בית ג8972496921

ISUZU384.29(4X4)ק `בית ג8972496981

ISUZU67.4מיסב מחטים8972497340

ISUZU48.55מיסב8972497350

ISUZU18.9מיסב חד כיווני8972497360

ISUZU3772.23הגה כח` מש8972498730

ISUZU15.2קליפס לצינור דלק8972499070

ISUZU3627.87קבינה ו)מסגרת מושלמת ימין 8972501740

ISUZU2437.13קבינה וח)` מסגרת מושלמת שמ8972501750

ISUZU91.58ציר לדלתית מיכל דלק8972502095

ISUZU28.92וו סגירה לדלתית דלק8972502123

ISUZU166.65צינורות לנשם8972503431

ISUZU361.08צינורות לנשם8972503441

ISUZU194.25צמה לאור מספר8972503560

ISUZU12734.29(COF) ליטר 3טורבו מושלם 8972503642

ISUZU18.12גומיה לצינור מעקף8972503670

ISUZU12.94שמן` גומיה למש8972503680

ISUZU210.5צינור דלק8972505512

ISUZU30.78קליפס לצינור דלק8972511290

ISUZU1556.86מכסה לציר תיבת העברה8972511381

ISUZU1556.86מכסה לציר תיבת העברה8972511382

ISUZU40.26קפיץ לדלתית מיכל דלק8972511801

ISUZU13.11אטם למזרק8972513340

ISUZU705.99`שמ` חיישן בלמים קד8972513440

ISUZU701.95`שמ` חיישן בלמים קד8972513460

ISUZU125.94מכסה בית נתיכים8972513930

ISUZU162.15(תחתון)מכסה בית נתיכים 8972513940

ISUZU569.55בית נתיכים8972513950

ISUZU1989.78קבינה.פח אחורי ח8972515707

ISUZU82.38ימין` תושבת פח אח8972516264

ISUZU68.22שמאל` פחית פח אח8972516314

ISUZU50.43פתח אוורור8972516821

ISUZU1973.64חיישן מהירות8972516850

ISUZU1464.28חיישן מהירות8972516860

ISUZU102.62כויל לאימוביליזר8972517550

ISUZU3781.44מסגרת מושלמת ימין חד קבינה8972518000

ISUZU3458.08מסגרת מושלמת שמאל חד קבינה8972518010

3.0ISUZU18.06קפיץ לשסתום דיזל 8972518270

4X4(ISUZU2522.04(משולש תחתון ימין8972518310

4X4(ISUZU1632.87(משולש תחתון שמאל8972518320

ISUZU3933.02`)אוט)צמה למנוע 8972518741

ISUZU3933.02(3.0)צמה למנוע גיר רגיל 8972518761

ISUZU590.1חיבור לטורבו8972518810

ISUZU6.21תפס לזרוע מנעול8972519320

ISUZU18.21בוקסה למזרקים8972519470

ISUZU548.79תושבת למותח8972520700

ISUZU127.14`מגב אח8972521822

ISUZU26.41תומך למצת חימום8972522580

ISUZU10.14טבעת גומי למזרק8972523510



ISUZU4509.72ימין` דלת קד8972523890

ISUZU1108.22מכסה מנוע8972523910

ISUZU7100.25מדחס למזגן8972524511

897252452149ISUZU6876.06

ISUZU153.47מגן חום לסעפת פליטה8972525251

ISUZU22.37`שמן קד.מ8972527100

ISUZU6734.34בית תיבת הילוכים8972528401

ISUZU120.33`מנופה למנוע מזגן אח8972528960

ISUZU495.78`שסתום למזגן אח8972528990

ISUZU1327.71`מנוע למזגן אח8972529120

ISUZU127.13(0.50)טבעות לבוכנה 8972531450

ISUZU82.05ידית להפעלת מגבהה8972531862

ISUZU1049.44מפעיל מנגנון דלת אחורית ימ8972534240

ISUZU1049.44מפעיל מנגנון דלת אחורית שמ8972534250

ISUZU569.6חיישן אויר8972534561

EGRISUZU1038.87שסתום 8972536912

ISUZU667.49מוט קישור אחורי8972537060

ISUZU176.4זרוע מתלה אחורי8972539561

ISUZU5771.76הגה כח` מש8972541082

ISUZU9941.04מוח לגיר8972541250

ISUZU560.82שסתום תרמוסטט8972541501

ISUZU338.1`גומיה למתלה אח8972542461

ISUZU13.53טבעת בטחון לגיר8972543160

ISUZU147.13גומי עליון למצנן8972544040

ISUZU110.02אטם לתא שריפה8972544480

ISUZU157.73זרוע למגב ימין8972546600

ISUZU400.65צילידר נעילתת דלת נוסע8972546631

ISUZU400.65צילינדר נעילת דלת נהג8972546641

ISUZU568.8צילינדר נעילת הגה8972546661

T.P.SISUZU486.78חיישן 8972546810

ISUZU9.72אטם לבית מצערת8972546830

ISUZU13.29(34.4)טבעת בטחון8972547350

ISUZU220.55מגב שמאל8972547640

ISUZU219.46מגב ימין8972547660

ISUZU179.35תושבת לשסתום יניקה8972548130

ISUZU153.2תושבת לשסתום פליטה8972548150

ISUZU6357.41מצנן שמן מושלם8972548410

ISUZU490.47שסתום לחץ8972548450

ISUZU42.12צינור למצנן שמן8972549760

ISUZU173הזרקה` צינור למש8972550172

ISUZU157.03הזרקה` צינור למש8972550182

ISUZU112.75הזרקה` צינור למש8972550192

ISUZU120.8הזרקה` צינור למש8972550202

ISUZU306.72מכסה תיזמון שמאל8972550341

ISUZU237.78אטם למכסה תיזמון שמאל8972550351

ISUZU3001.5מתנע מכלל טרופר דיזל8972553901

ISUZU635.29בית תרמוסטט8972559050

ISUZU293.61צינורית חימום8972560451

ISUZU51.51צינור גומי למצנן שמן8972560461

ISUZU86.19(החזר)צינור שמן 8972560471

ISUZU53.49צינור מים לטורבו8972564241

ISUZU860.25(בגיר)חיישן מהירות 8972565260

ISUZU1573.65`ימ` חיישן מהירות קד8972565351



ISUZU1710.81`שמ` חיישן מהירות קד8972565361

ISUZU223.47ימין` מגן בוץ קד8972565370

ISUZU223.47שמאלי` מגן בוץ קד8972565380

ISUZU110.9כבל פתיחת תא מטען ודלק8972565400

ISUZU114.87כבל פתיחת מכסה דלק8972565410

2X4ISUZU1415.96מוט הגה תחתון 8972565470

ISUZU1694.55`חיישן סיבובים קד8972565711

ISUZU5.48אום8972566700

ISUZU2653.19תוף מצמד לאוברדרייב8972570390

4X4ISUZU5778.51` מחשב גיר אוטומ.ק8972570600

4X2ISUZU6554.13` מחשב גיר אוטומ.ק8972570610

ISUZU908.23 מצמדNLSדיסק 8972571240

ISUZU9200טורבו8972572000

ISUZU117.85(מתכת)צינור מים 8972573741

ISUZU29.7קפיץ לדושת דלק8972575972

ISUZU44.55כסוי דושת דלק8972575980

ISUZU231.13כיסוי לתומך מנוע ימין8972576180

ISUZU129.69צינור דלק8972578040

ISUZU2914.03תיבת העברת הילוכים8972578240

ISUZU637.38מוט העברת הילוכים8972578250

ISUZU340.8זרוע ידית גיר8972579110

ISUZU8.36דיסקית לסעפת פליטה8972579140

ISUZU25.45אום לצינורית דלק8972579980

ISUZU4489.38דוד אגזוז אחורי8972580780

ISUZU4489.38(3.0)` דוד אח8972580790

3.0ISUZU3561.71)` דל (2` דוד אח8972580800

ISUZU4489.38דוד אגזוז אחורי8972580811

ISUZU481.77(בנזין)חיישן גל ארכובה 8972585230

ISUZU150.49מגבר לצינור בלם8972585370

ISUZU7041.54מכסה מנוע8972587021

ISUZU25.36גומיה לדלת8972588640

ISUZU229.25חיישן מסנן דלק8972590850

ISUZU123.51תושבת שמאל לגלגל ספייר8972595581

ISUZU123.51תושבת ימין לגלגל ספייר8972595591

1.30ISUZU361.59אטם ראש 8972596010

1.35ISUZU290.58אטם ראש 8972596020

1.40ISUZU364.28אטם ראש 8972596030

ISUZU288.66(טויטר)רמקול ימין8972596280

ISUZU117.81צינור ואקום8972596740

ISUZU168.42בית מנעול לגלגל ספייר8972597291

ISUZU53.62תפס למזרק8972598840

ISUZU484.97(צד)הזרקה ` מכסה למש8972598872

ISUZU484.97(עליון)הזרקה ` מכסה למש8972598882

ISUZU132.69טבעת בוכנה8972599410

ISUZU4548.48צמה למנוע8972601553

ISUZU5003.19צמת חוטים למנוע8972601564

ISUZU256.53(כסף)כונס אויר 8972606080

ISUZU1628.12`)אוט)גלגל תנופה 8972606630

ISUZU471.76אטם גומי לדלת נוסע8972607821

ISUZU471.76אטם גומי לדלת נהג8972607830

ISUZU453.8ימין` אטם גומי לדלת קד8972607840

ISUZU495.27שמאל.דלת קד(ניקל)אטם גומי8972607851

ISUZU471.76ימין` גומיה לדלת אח8972607860



ISUZU471.76שמאל` גומיה לדלת אח8972607870

ISUZU495.27ימין` גומיה לדלת אח8972607881

ISUZU495.27שמאל` גומיה לדלת אח8972607890

ISUZU596.44תפס דלת מטען8972608040

ISUZU3238.43צמה לוח שעונים8972608402

ISUZU3296.04צמה8972608461

3.0ISUZU274.11מסנן שמן באגן שמן דיזל 8972608560

ISUZU7251.68לוח שעונים8972609611

ISUZU488.19אימוביליזר+מנעול הגה8972609630

ISUZU3627.92ממיר קטליטי אחורי8972610461

ISUZU276.29צינור בלמים8972610840

ISUZU118.86צינור בלם שמאל8972611300

ISUZU337.56צמה למנוע8972615512

ISUZU581.68צמת חוטים למנוע8972615523

ISUZU179.62מכסה בית נתיכים8972615561

ISUZU4386.18`)אוט)לוח שעונים מושלם 8972616561

ISUZU1007.71לגל הונע` מחבר אח8972617390

ISUZU16.64תפס לצינורית נשם8972617460

897261814054ISUZU6539.8

9מכסה מיכל דלק עם מפתח                                                                             8972618951 ISUZU532.27

4X4ISUZU67.67צינור בלמים אחורי 8972619080

ISUZU405.72מגן בוץ קדמי8972619900

ISUZU208.28(בנזין)אטם ראש ימין 8972620940

ISUZU202.86(בנזין)אטם ראש שמאל 8972620960

ISUZU7.07אטם לצינור מים8972621170

ISUZU12.36נורה למתג אזהרה8972622470

ISUZU4489.38`דוד אגזוז אח8972623581

ISUZU3505.53שמאל` ציריה קד8972625100

ISUZU617.19חיישן האטה8972625480

ISUZU3561.71`)דל (2` דוד אגזוז אח8972627600

ISUZU1977.58בולם זעזועים אחורי8972628371

ISUZU400.44לוח מודפס8972628670

ISUZU17.6כסוי דושת בלם8972630350

ISUZU52.89אטם לצינור אגזוז8972630520

ISUZU450.1צינור החזר שמן לטורבו8972630591

ISUZU161.28אטם למכסה תיזמון8972630600

ISUZU2099.79(EURO3)מזרק בודד8972630612

ISUZU1095.09סעפת פליטה8972630640

ISUZU449.54שסתום למצנן שמן8972630850

3.0ISUZU83.36אטם לטורבו דיזל 8972631230

ISUZU37.31הזרקה` גומיה למש8972631290

ISUZU93.08צינור מים8972631300

ISUZU116.24צינור מים8972631311

ISUZU9798.41לוח שעונים מושלם8972631630

ISUZU9798.41לוח שעונים מושלם8972631640

ISUZU3098.68לוח שעונים מושלם8972631650

ISUZU1199.74(A)בוכנה למנוע8972632582

ISUZU1199.74(B)בוכנה למנוע 8972632642

ISUZU22725.84(2.5)הזרקה ` מש8972633850

ISUZU22674.24(רגיל)משאבת הזרקה 8972633900

ISUZU23574.54(אוטומטי)משאבת הזרקה8972633910

ISUZU75.58שקע למצית8972634100

ISUZU835.49(עץ)מסגרת לוח שעונים8972634863



ISUZU1475.77(עץ)בית רדיו8972634893

ISUZU146.34שקע בתא מטען8972634940

ISUZU57.39`צמת חוטים לפנס אח8972635350

ISUZU1325.43ימין` שמשה צד אח8972636660

ISUZU1357.38שמאל` שמשה צד אח8972636670

ISUZU1001.28ימין` שמשה צד אח8972636680

ISUZU1109.89שמאל` שמשה צד אח8972636690

ISUZU1032.54`)דל (3ימין ` שמשה אח8972636740

ISUZU946.16`)דל(3שמאל ` שמשה אח8972636750

ISUZU885.12שמשה לדלת נוסע8972636760

ISUZU862.38שמשה לדלת נהג8972636770

ISUZU709.62ימין` שמשה לדלת אח8972636800

ISUZU602.76שמאל` שמשה לדלת אח8972636810

ISUZU656.13ימין` שמשה קעורה בדלת אח8972636920

ISUZU602.25ימין` שמשה קבועה בדלת אח8972636930

ISUZU2953.13(עור)כסוי גלגל רזרבי 8972637060

ISUZU3506.51דלת תא מטען ימין8972637890

ISUZU16.4אטם8972638011

ISUZU28.28תושבת ימין לארגז8972639072

ISUZU28.04תושבת שמאל לארגז8972639082

ISUZU3858.08ימין. כנף פנימית קד8972639950

ISUZU639.49גומיה לגג נפתח8972639970

ISUZU541.36אגן שמן8972640320

ISUZU14.84אטם גומי לצינור מים8972641680

ISUZU510.06ע-אוט)כפתור לידית הילוכים 8972641820

ISUZU11.13`תותב לבולם קד8972641840

ISUZU1739.12שילדת תומכת גיר8972642183

ISUZU900.2+0500408500צינור8972642441

ISUZU493.68צינור8972642471

ISUZU4603.79(בנזין)צמה ימין למנוע 8972643510

ISUZU5261.4(דיזל)צמה ימין למנוע 8972643550

ISUZU4136.63(בנזין)צמה שמאל למנוע 8972643670

ISUZU4603.79(דיזל)צמה שמאל למנוע 8972643711

ISUZU4649.85(דיזל)צמה שמאל למנוע 8972643730

ISUZU146.07צינור לבית מצערת8972644750

ISUZU42.6וו לתא מטען8972644870

ISUZU449.84צינור מזגן למייבש8972644970

ISUZU864.48צינור למזגן אחורי8972644980

ISUZU7754.2מצנן פנימי מושלם8972645030

6328.9                                                                           (בנזין)מדחס למזגן 8972645083 ISUZU7965.93

ISUZU1143.21צינור מזגן למדחס8972646640

ISUZU977.55צינור מזגן למדחס8972646660

ISUZU5838.39מחשב מנוע8972646962

ISUZU4599.3מחשב מנוע8972646982

ISUZU19.17`אוטומ.ה.אטם ת8972648170

ISUZU6.96קפיץ לדוושת בלם8972649430

ISUZU1222.46מדף למצבר8972869240

ISUZU105(9006)נורה לפנס ראשי8972869980

ISUZU10.53הזרקה` תותב תושבת מש8972870070

ISUZU10.53הזרקה` תותב תושבת למש8972870080

ISUZU3926.09צמת חוטים למנוע8972871590

ISUZU232.47בוכנה לבית רפידות8972872450

ISUZU19.44בורג לבית רפידות8972872470



ISUZU21.92כסוי לבורג8972872480

ISUZU33.67בורג לבית רפידות8972872510

ISUZU55.77בורג לבית רפידות8972872520

ISUZU241.53(גלגלים (2קיט שיפוץ קליפר8972872640

ISUZU911.57חיישן חמצן8972873520

ISUZU82.2נחיר מתיז מים8972873542

ISUZU29.06תפס לצינור דלק8972873650

ISUZU29.06תפס לצינור דלק8972873660

ISUZU4818.78(מושלם)לוח בקרה למזגן8972873670

ISUZU5.33(תחתון)אטם למזרק 8972874022

ISUZU10.1בורג לבית רפידות8972874100

A.B.SISUZU8239.84מחשב 8972874330

ISUZU767.6(EURO)צמה למזרקים8972874350

ISUZU310.58צינור לשסתום8972876142

ISUZU354.72תרמוסטט למזגן8972876500

ISUZU2552.91גל זיזים8972876571

ISUZU27.12גומיה לבית תיזמון8972876720

ISUZU58.4לבית תיזמון` אטם קד8972876940

ISUZU6966.52רדיו טייפ8972876952

ISUZU169.84הזרקה` תושבת למש8972876983

ISUZU133.19בקליט נורית אזהרה8972877630

ISUZU40.94צינור נשם למכסה שסתומים8972877840

ISUZU1098.04(עץ)בית רדיו 8972879892

ISUZU167.76צינור נשם8972881470

ISUZU400.44מעגל מודפס לוח שעונים8972881730

ISUZU666.32(עץ)מתג חלון נוסע 8972882351

ISUZU314.04(עץ)` שמ` מתג חלון אח8972882390

ISUZU314.04`ימ` מתג חלון אח8972882400

ISUZU76.2בית מצית8972887460

ISUZU280.89מתג לכוון פנס ראשי8972887840

ISUZU240.78פנס ערפל מושלם8972888980

ISUZU275.24(3.5)` אוטומ.ה.דיסקית ת8972889100

ISUZU275.24`(3.6)אוטומ.ה.דיסקית ת8972889110

ISUZU275.24(3.8)דיסקית לגיר8972889130

ISUZU224.9פחית למצמד8972889240

ISUZU42.2גומיה למסנן שמן8972889380

ISUZU327.75ללא ר)מסנן סולר מפריד מים 8972889470

ISUZU711.87(קולר)אטם למצנן 8972890001

ISUZU335.99תומך למחולל זרם8972890240

ISUZU3050.33(קולר)כסוי למכסה מנוע 8972890741

ISUZU702.72רפוד מכסה מנוע8972890751

ISUZU30.73בלם מרכזית` מכסה למש8972890990

ISUZU608.59טבעת לגיר8972891060

ISUZU91.66צינור לנשם8972891560

ISUZU139.08גומיה תפס לאגזוז8972891690

ISUZU350.47(4X2)ימין ` צינור בלמים קד8972892092

ISUZU263.36(-)כבל למצבר 8972892160

3.5ISUZU516.59 (-)כבל למצבר 8972892191

P.C.VISUZU56.53שסתום 8972892710

ISUZU2910.33(מתקפל)מוט הגה 8972892860

ISUZU4917.61מעבה למזגן8972893210

ISUZU7912.16תיבת הגה8972893591

ISUZU678.32 שסתומיםNLSמכסה 8972895050



ISUZU57.03צינורות לנשם8972895250

ISUZU73.5תושבת לדלת ארגז8972895360

ISUZU1167.51צינור דלק8972896130

ISUZU10.31בורג לשמשה דלת מטען8972896440

ISUZU166.44תפוח למוט פיתול ימין8972898190

ISUZU160.62תפוח למוט פיתול שמאל8972898200

ISUZU101.38(9005)מנורה8972899970

ISUZU649.53פנל סף קדמי ימין8972905427

ISUZU483.38פנל סף קדמי שמאל8972905435

ISUZU468.06כיסוי סף8972905448

ISUZU468.06כיסוי סף8972905458

ISUZU268.37כיסוי תפס מטען8972905513

ISUZU2239.41קונסולה אמצעית8972905561

ISUZU64.96(ז`ב)מכסה בלוח שעונים8972905602

ISUZU1060.27בית תא כפפות8972905614

ISUZU318.29(שמאל)כיסוי  קדמי תחתון 8972905624

ISUZU267.05(ימין)כיסוי קדמי תחתון 8972905631

ISUZU441.38כיסוי קדמי עליון שמאל8972905641

ISUZU95.36`)בז)מכסה נתיכים 8972905665

ISUZU853.71פתח איוורור לשמשה8972905682

ISUZU58.9פתח איוורור ימין8972905711

8972905721Pפתח איוורור שמ`ISUZU58.9

ISUZU15.42`)בז)תפס מגן שמש 8972905850

ISUZU462.74מראה פנימית8972905861

ISUZU6160.89ריפוד לגג8972905912

ISUZU567.12`פנל עליון ימ8972905950

ISUZU567.12פנל עליון שמאל8972905960

ISUZU340.75`ריפוד עליון דלת אח8972905982

ISUZU268.2גומיה לגג נפתח8972905992

ISUZU17.43וו תליה8972906001

ISUZU167.2`)בז)ידית אחיזה 8972906015

ISUZU156.37ידית אחיזה8972906023

ISUZU122.89ידית אחיזה שמאל8972906055

ISUZU389.61כיסוי עליון עמוד אמצעי שמא8972906066

ISUZU389.61כיסוי עליון עמוד אמצעי ימי8972906076

ISUZU564.74כיסוי תחתון לעמוד אמצעי שמ8972906085

ISUZU564.74כיסוי תחתון לעמוד אמצעי ימ8972906095

ISUZU124.68`בז)כיסוי רמקול בדלת ימין 8972906161

ISUZU124.68`בז)כיסוי רמקול בדלת שמאל 8972906171

ISUZU122.03כיסוי תא כלי עבודה8972906221

ISUZU473.35`)בז)גומיה לדלת נוסע 8972906484

ISUZU547.57`)בז)גומיה לדלת נהג 8972906495

ISUZU422.01`ימ` גומיה דלת אח8972906682

ISUZU670.66`שמ` גומיה דלת אח8972906692

ISUZU358.5מנעול לדלת תא מטען8972906700

ISUZU390.51מנעול דלת תא מטען8972906710

ISUZU101.43שמ` פנימית לדלת אחNLSידית 8972906726

ISUZU1317.28שמאל` ריפוד דלת אח8972906758

ISUZU28.79כיסוי עליון לחגורת בטחון8972906980

ISUZU395.95מותח חגורת בטחון8972906998

ISUZU281.68פנס אור פנימי8972907390

ISUZU258.56(השהייה)פנס אור פנימי 8972907400

ISUZU254.83פנס תא מטען8972907412



ISUZU441.9(מפות)פנס תקרה 8972907425

ISUZU420.39פנס תיקרה8972907434

ISUZU9.51קליפס למגירה8972907441

ISUZU130.75`)בז)מאפרה קדמית 8972907521

ISUZU13.74`)בז)מסגרת לכפתור נעילה 8972907533

ISUZU372.44`ימ` ידית אחיזה דלת אח8972907791

ISUZU495.8ידית אחיזה ימין8972907844

ISUZU1673.09`)בז)קונסולה קדמית 8972908073

ISUZU3076.42ריפוד מושב8972908143

ISUZU992.81מתג לכסא נהג8972908192

ISUZU992.81מתג לכסא נוסע8972908202

ISUZU60.28למתג כסא` כפתור שמ8972908211

ISUZU60.28למתג כסא` כפתור ימ8972908221

ISUZU212.11מכסה לקונסולה8972908341

ISUZU209.99`)בז)מחזיק כוסות 8972908480

ISUZU1636.37ריפוד מושב8972908611

ISUZU594.59`חגורת בטחון כסא אח8972908723

ISUZU432.09(ז`ב)תפס חגורת בוחון ימין 8972908732

ISUZU525.66(ז`ב)תפס חגורת בטחון שמאל 8972908742

ISUZU61.81כיסוי למראה פנימית8972908860

ISUZU778.7גומיה לידית הילוכים8972908920

ISUZU17.7`)בז)כפתור נעילת דלת 8972908990

ISUZU22.5כיסוי למיכל מגבים8972909004

ISUZU18.49כיסוי בורג לידית אחיזה8972909193

ISUZU1492.15א)` ימ` ניקל השלמה לקשת אח8972909570

ISUZU1492.15פס קישוט אחורי ימין8972909600

ISUZU1492.15א)` שמ` ניקל השלמה לקשת אח8972909610

ISUZU1492.15`שמ` פס קישוט אח8972909640

ISUZU278.67ידית לדלת נוסע8972909671

ISUZU221.09ידית חיצונית לדלת נהג8972909690

ISUZU278.67ידית חיצונית לדלת נהג8972909711

ISUZU255.69ידית לדלת נהג8972909721

ISUZU221.09ימין` ידית דלת אח8972909810

ISUZU221.09`ימ` ידית דלת אח8972909830

ISUZU221.09שמאל` ידית דלת אח8972909850

ISUZU2617.13(אפור)כיסוי פח אבנים ימין 8972910030

ISUZU2617.13(אפור)כסוי פח אבנים 8972910040

ISUZU2115.26כיסוי פח אבנים ימין אפור8972910170

ISUZU2115.26(אפור)כיסוי פח אבנים שמאל 8972910180

ISUZU1366.29(ניקל+אפור)סורג קדמי 8972910270

ISUZU2450.72(אדום+כסף)סורג קדמי 8972910281

ISUZU2450.72(לבן)סורג קדמי 8972910290

ISUZU2450.72(אפור)סורג קדמי 8972910300

ISUZU2450.72ירוק` סורג קד8972910310

ISUZU2450.72(שחור)גריל 8972910321

ISUZU2450.72סורג לבן8972910350

ISUZU1211.63(אפור)` ימ` ניקל קשת קד8972910940

ISUZU1211.63פס קישוט קדמי ימין8972911000

ISUZU1211.63שמאל` ניקל קשת קד8972911020

ISUZU1211.63`שמ` פס קישוט קד8972911080

ISUZU337.26(עור)כפתור לידית הילוכים 8972913100

ISUZU310.49(עור)מתג הילוך יתר 8972913120

ISUZU338.23מתג הילוך יתר8972913130



ISUZU73.43קופסה לוח שעונים8972913350

ISUZU377.99כיסוי קדמי עליון ימין8972913400

ISUZU469.82מגן שמש נהג8972913500

ISUZU288.61מגן שמש נוסע8972913580

ISUZU434.97מגן שמש נוסע8972913620

ISUZU588.78תא כפפות8972913656

ISUZU3417.49כסוי דופן8972913742

ISUZU101.43 פנימית לדלתNLSידית 8972913796

ISUZU67.88ידית הרמת חלון8972913810

ISUZU237.99כיסוי חגורת בטחון ימין8972914652

ISUZU5.31קליפס8972915330

ISUZU638.82כיסוי סף שמאל8972915382

ISUZU138.68(ז`ב`(מאפרה אח8972915401

ISUZU743.3דלתית כלי עבודה8972915583

ISUZU144.49ימין` כיסוי ידית אח8972915771

ISUZU261.57שמאל` כיסוי ידית אח8972915781

ISUZU366.37תפס חגורת ביטחון8972916041

ISUZU1789.31ימין` ניקל קשת אח8972916410

ISUZU1789.31שמאל` ניקל קשת אח8972916420

ISUZU2450.72(כחול`(סורג קד8972916691

ISUZU2450.72(ירוק)` סורג קד8972916701

ISUZU595.35ניקל קשת קדמי ימין8972916973

ISUZU1815.46`שמ` ניקל קשת קד8972917003

ISUZU487.83(אחורי)שמאל ` ניקל קשת אח8972917142

ISUZU720.32אחורי)ניקל קשת אחורי שמאל 8972917201

ISUZU841.03(קדמי)ימין ` ניקל קשת אח8972917233

ISUZU431.55(קדמי)ניקל קשת אחורי שמאל 8972917263

ISUZU185.84מסגרת אמצעית לסורג8972918512

HLISUZU1659.88קשת דופן 8972918620

ISUZU1988.21`)בז)חגורת בטחון נוסע 8972920372

ISUZU1902.36`)בז)חגורת בטחון נהג 8972920382

ISUZU513.76`ימ` תפס חגורת בטחון אח8972920435

ISUZU845.26`3שמ` תפס חגורת בטחון אח8972920444

ISUZU2209.83ימין` חגורת בטחון כסא אח8972920492

ISUZU2209.83`שמ` חגורת בטחון כסא אח8972920502

ISUZU5839.16ז`ב(דשבורד)לוח שעונים8972920562

ISUZU810.39`)בז)מסגרת לוח מתגים 8972921335

ISUZU638.7ידית לדלת תא מטען8972921441

ISUZU420.12`ידית חיצונית דלת אח8972921501

2ISUZU5147.1` ידית הילוכים מושלמת אוט8972921900

ISUZU153.52חובק הגה8972922421

ISUZU153.52`)בז)חובק הגה 8972922431

ISUZU3121.12`)בז)גלגל הגה 8972923000

ISUZU5669.58(עור)גלגל הגה 8972923012

ISUZU127.85כיסוי למוט הגה8972923060

ISUZU477.04כפתור להגה8972923070

ISUZU477.04כפתור להגה8972923080

ISUZU541.23חובק הגה8972923136

ISUZU6092.58`)בז)כרית אויר נהג 8972923234

ISUZU4193.81`ריפוד מושב אח8972926351

ISUZU2695.06משענת יד אחורית8972926380

ISUZU1587.5משענת יד ימין8972927022

ISUZU1372.49משענת יד לנהג8972927281



ISUZU1332.6משענת יד נוסע8972927341

ISUZU52.99כפתור להזזת כסא נהג8972927751

ISUZU52.99כפתור להזזת כסא נוסע8972927831

ISUZU101.72כפתור לכסא8972927942

ISUZU311.43`שמ` קדר מסגרת דלת קד8972930300

ISUZU282.11(משקוף)` גומיה לדלת אח8972930320

ISUZU311.43`ימ` קדר מסגרת דלת קד8972930330

ISUZU1746.25(שמאל)משענת יד 8972932380

ISUZU1746.25(ימין)משענת יד8972932390

ISUZU1400.75רפוד דלת מטען שמאל8972932701

ISUZU78.03`)בז)תפס משענת ראש8972933403

ISUZU41.46`)בז)תפס משענת ראש8972933413

ISUZU266.92כיסוי למושב8972934881

ISUZU2641.7(אפור)רפוד לדלת נהג 8972935081

ISUZU2733.62(אפור)ריפוד לדלת נהג8972935162

ISUZU2733.62(ז`ב)ריפוד לדלת נהג8972935172

ISUZU2733.62ריפוד דלת נהג8972935281

ISUZU2466.84ימין` ריפוד דלת אח8972935592

ISUZU3433.59מנגנון חגורת בטחון ימין8972936033

ISUZU5216.55מנגנון חגורת בטחון ימין8972936043

ISUZU3423.57מנגנון חגורת בטחון שמאל8972936073

ISUZU4976.58מנגנון לחגורת בטחון שמאל8972936083

ISUZU102.75`)בז)` ידית אחיזה אח8972938270

ISUZU2658.39שמאל` ריפוד אח8972938331

ISUZU458.43`)אוט)` קונסולה אמצ8972938841

ISUZU672.51(רגיל)` קונסולה אמצ8972938871

ISUZU544.74`קונסולה אח8972938903

ISUZU260.78(RBA)מאפרה מושלמת 8972939010

ISUZU27.45כיסוי לוח שעונים8972939130

ISUZU106.71`כיסוי למצת שחור אח8972939330

ISUZU264.81תא כפפות8972939412

ISUZU553.23.ק.לתא נהג ד` ריפוד אח8972939632

ISUZU539.65כיסוי פנימי שמאל8972939791

ISUZU539.65כיסוי פנימי ימין8972939801

ISUZU118.05ידית פנימית לדלת נוסע8972939971

ISUZU189.54ידית פנימית לדלת נהג8972939981

ISUZU23.7מסגרת לידית פנימית נוסע8972939991

ISUZU21.33מסגרת לידית פנימית נהג8972940001

ISUZU1453.58 בטחוןNLSחגורת 8972940024

1172`                                                                                חגורת בטחון אח8972940034 ISUZU1586.45

ISUZU3473.22(מפואר) הגה NLSגלגל 8972940571

ISUZU155.75`פנס תיקרה אח8972940702

ISUZU323.84מסגרת למחזיק כוסות8972945431

ISUZU4395.61מכסה פנימי תחתון ימין8972945471

ISUZU147.57`פנס פנימי אח8972950353

ISUZU189.92`)בז)פנס לדלת 8972950363

ISUZU4225.51`אוט)ידית הילוכים מושלמת 8972950401

ISUZU5147.1(4X2)ידית הילוכים מושלמת 8972950412

ISUZU6849.77ידית הילוכים מושלמת8972950533

ISUZU5412.57מושלמת` ידית גיר אוטו8972950541

ISUZU7902.12(עור)ידית הילוכים מושלמת 8972950621

ISUZU8.98תפס וילון תא מטען8972952790

ISUZU3023.65(קצר)` שמ` פס קישוט אח8972959970



ISUZU611.04מנעול לדלת ימין8972961280

ISUZU825.66מנעול לדלת ימין8972961290

ISUZU825.66מנעול לדלת נהג8972961300

ISUZU825.66מנעול לדלת נהג8972961310

ISUZU3128.25(קצר)ימין ` פס קישוט אח8972962240

ISUZU3128.25(קצר)` שמ` פס קישוט אח8972962250

ISUZU57.58`מצית אח8972962351

ISUZU160.76פנס תקרה8972965770

ISUZU2065.87ערכה לצילינדרים מושלמת8972966621

ISUZU1487.66ריפוד תחתון לדלת נוסע8972967560

ISUZU1487.66ריפוד תחתון לדלת נהג8972967651

ISUZU6159.83(עור)ידית הילוכים מושלמת 8972967781

ISUZU1951.76קונסול אמצעי8972970181

ISUZU2420.61קונסולה8972970191

ISUZU2450.72(לבן)` סורג קד8972972191

ISUZU2450.72`סורג קד8972972201

ISUZU1973.19סורג לבן8972975490

ISUZU1526.64סורג אדום8972975500

ISUZU1610.97(בהיר)סורג כסף 8972975510

ISUZU1668.54סורג כסף8972975520

ISUZU4013.4סורג כחול8972975530

ISUZU1598.49(כסף)` סורג קד8972975540

ISUZU4013.4סורג ירוק8972975550

ISUZU1754.97`קונסול קד8972978200

ISUZU1754.97`קונסול קד8972978220

ISUZU108.87מחזיק כוסות8972983101

ISUZU219.18תא מסמכים8972984180

ISUZU73.74בית רדיו תחתון8972984190

ISUZU77.53`כיסוי סף אח8972984240

ISUZU166.1(ALL)כיסוי סף פנימי8972984251

ISUZU174.33שמאל` כיסוי סף עליון קד8972984265

ISUZU174.33ימין` כיסוי סף עליון קד8972984275

ISUZU18.76וו תליה8972984430

ISUZU171.96 לידית אחיזהNLSכיסוי 8972984441

ISUZU257.65כיסוי פנימי תחתון לעמוד שמ8972984453

ISUZU174.73כיסוי פנימי תחתון לעמוד ימ8972984463

ISUZU524.85כיסוי פנימי שמאל לעמוד אמצ8972984471

ISUZU218.16כיסוי פנימי ימין לעמוד אמצ8972984481

ISUZU36.24ידית חלון8972984543

ISUZU122.88משולש פנימי למראה ימין8972984552

ISUZU82.71משולש פנימי למראה שמאל8972984562

ISUZU49.77למסילת כסא` כיסוי אח8972984631

ISUZU43.71כיסוי ימין לכסא8972984641

4X4ISUZU348.48מתג ל8972984750

4X4ISUZU334.77מתג לכוון 8972984760

ISUZU335.16(אפור)שמאל ` ידית לדלת אח8972985661

ISUZU571.61(אפור)ימין ` ידית לדלת אח8972985741

ISUZU487.05ימין` תפס חגורת בטחון אח8972986910

ISUZU143.64כפתור לידית הילוכים8972988030

ISUZU493.95כפתור לידית הילכים8972988040

ISUZU95.43כפתור למושב8972988150

ISUZU6.73(BLANK)כיסוי למתג8972989620

ISUZU1720.49ריפוד גב מושב8972989721



ISUZU379.31מחזיק כוסות8972990602

ISUZU3802.61משענת8972990722

ISUZU3281.64ריפוד מושב8972990821

ISUZU1720.49ריפוד למשענת נהג8972990971

ISUZU3933.02ריפוד מושב נהג8972991081

ISUZU3013.12ריפוד מושב נוסע8972991161

ISUZU3013.12רפוד למושב נהג8972991171

ISUZU3611.33רפוד למשענת מושב נהג8972991331

ISUZU6465.71אוטומ)ידית הילוכים מושלמת 8972992101

ISUZU840.24מנעול לדלת נוסע8972993180

ISUZU840.24מנעול לדלת נהג8972993200

ISUZU183.32תושבת תא כפפות8972993281

ISUZU206.52כסוי כרית אויר נוסע8972993290

ISUZU454.23מזלג העברת הילוכים8973001061

ISUZU10025.57פח חיבור כנפיים8973001160

ISUZU306.03`מתג לגיר אוט8973003640

ISUZU1103.59צינור מחזור תערובת8973004620

ISUZU47.36שמן` גומיה למש8973006770

ISUZU7219.28`ממיר קטליטי קד8973008440

ISUZU5156.66ממיר קטליטי וצינור8973008450

ISUZU1987.68ממיר פליטה עם צינור8973008470

ISUZU2306.17הילוך ישיר8973009481

ISUZU1013.01הילוך ראשון8973009521

ISUZU601.66הילוך שני8973009531

ISUZU62.19שמן.סליב למ8973009540

4X4ISUZU912.18 (MAINSHFT)ציר ראשי 8973009800

2X4ISUZU942.66 (MAINSHFT)ציר ראשי 8973009810

ISUZU916.58צינור להגה כח8973009852

ISUZU662.82`בולם זעזועים קד8973010781

ISUZU761.91`בולם זעזועים קד8973010791

ISUZU7995.1בית גיר רגיל8973010980

ISUZU21.96`תפס למגן קד8973011880

ISUZU3356.28לגיר` מכסה אח8973012242

ISUZU274.18צינור למזגן8973012350

ISUZU1061.04צינור למזגן8973012440

ISUZU12.6תפס תומך מכסה מנוע8973013560

ISUZU18.84נשם לגיר אוטומטי8973014331

ISUZU17.63מתג בלם יד8973014360

2X4ISUZU424.21תושבת ימין לנעלי בלם 8973014741

2X4ISUZU173.72תושבת שמאל לנעלי בלם 8973014761

ISUZU11.92גומית כיסוי בית נעלי בלם8973014770

ISUZU306.03(4X2)` בלם אח` מש8973014780

ISUZU17.01בלם אחורי` קפיץ למש8973014830

ISUZU12.99בלם` בורג אויר למש8973014840

ISUZU10.53בלם` כיסוי אויר למש8973014850

2X4ISUZU38.8לבלם יד ` זרוע ימ8973014900

2X4ISUZU38.8לבלם יד ` זרוע שמ8973014910

ISUZU7.11דיסקית לנעלי בלם8973014920

ISUZU5.4תפס לנעלי בלם8973014930

X4ISUZU86.86לכוון נעלי בלם ` בורג ימ8973014940

X4ISUZU95.32לכוון נעלי בלם ` בורג שמ8973014950

ISUZU21.21קפיצית לנעלי בלם8973015010

ISUZU38.46קפיצית לנעלי בלם8973015020



ISUZU43.48זרוע ימין לנעלי בילום8973015030

ISUZU43.28זרוע שמאל לנעלי בילום8973015040

4X2ISUZU35.35` קפיץ לנעלי בלם אח8973015070

2X4ISUZU41.25` קפיץ לנעלי בלם אח8973015080

ISUZU6.52פין תפס לנעלי בלם8973015090

ISUZU7.44קפיץ לנעלי בילום8973015100

ISUZU7.2פין תפס לנעלי בלם8973015110

2X4ISUZU7.9קפיץ לנעלי בלם אחורי 8973015120

4X4ISUZU299.92תושבת ימין לנעלי בלם 8973015141

4X4ISUZU399.19תושבת שמאל לנעלי בלם 8973015151

4X4ISUZU87.7לבלם יד ` זרוע ימ8973015190

4X4ISUZU68.68לבלם יד ` זרוע שמ8973015200

ISUZU38.4קפיצית לנעלי בלם8973015230

ISUZU41.8`קפיץ ימין לנעלי בילום אח8973015240

ISUZU31.56`קפיץ שמאל לנעלי בילום אח8973015250

4X4ISUZU12.12` קפיץ לנעלי בילום אח8973015260

ISUZU76.08לכוון נעלי בילום` בורג ימ8973015270

ISUZU79.59לכוון נעלי בילום` בורג שמ8973015280

ISUZU106.29ממסר לחימום שמשה8973016000

ISUZU175.68מתג למגבר בלם8973016560

ISUZU149.94מתג אור בלם8973016840

ISUZU25.5תותב לדוושת מצמד8973016880

24.7בורג לבית רפידות                                                                               8973017250 ISUZU24.9

ISUZU112.39בורג לבית רפידות8973017280

ISUZU112.39 לקליפרN.L.Sבורג 8973017460

ISUZU16.53גומיה מעצור לדלת8973017951

ISUZU799.36`)אוטומ)כבל הילוכים8973018211

ISUZU165.42תפס לכבל גיר8973018311

ISUZU120.28אטם סעפת יניקה8973018381

ISUZU138.68(LS)סמל 8973018441

ISUZU226.32(ISUZU)סמל 8973018531

ISUZU64.8(ISUZU)סמל 8973018542

ISUZU121.62(3.0)סמל 8973018551

ISUZU245.52(4WD)סמל 8973018600

ISUZU158.55כסוי נוי לגלגל8973019981

6.5X15ISUZU277.98מכסה לגלגל8973020001

7X16ISUZU383.73כסוי נוי לגלגל8973020011

ISUZU16.64גומית מעצור לדושת בלם8973020350

0ISUZU575.88.צינורית שמן לטורבו דיזל 8973020760

ISUZU328.55ממסר מגבים8973021000

ISUZU370.08ממסר למגבים8973021010

ISUZU70.76כנף פנימית ימין8973021720

ISUZU188.61כנף פנימית שמאל8973021730

ISUZU212.11כנף פנימית8973021740

ISUZU212.11כנף פנימית8973021750

ISUZU23.24מעצור לדלת מטען8973021841

ISUZU30.7מעצור לדלת מטען8973021852

ISUZU2513.59מחשב בקרת הילוכים8973022311

ISUZU195.73הגה כח` ערכת תיקון למש8973022320

ISUZU72.38הגה כח` שמן למש.מ8973022330

ISUZU326.45מנוע מתיז מים8973022550

ISUZU1682.61מצמד למאוורר8973022910

ISUZU7.88מעצור לדוושת בלם8973023050



ISUZU64.71`מתיז למגב אח8973023060

ISUZU12831.57מחשב בקרה8973023870

ISUZU2661.93` דל3דוד אחורי בנזין 8973023940

ISUZU110.17(4X2)` נעלי בילום אח8973026351

ISUZU95.97(4X2)ימין ` נעלי בילום אח8973026361

ISUZU93.97(4X2)שמאל ` נעלי בילום אח8973026371

ISUZU1083.52מכסה צד למנוע דיזל8973026421

ISUZU191.77ריפוד למכסה שסתומים8973026471

ISUZU190.18רפוד למכסה שסתומים8973026491

ISUZU28פנס תא כפפות8973026981

ISUZU42.96`תותב לבולם אח8973028100

ISUZU756.54צינור שמן לטורבו8973029340

ISUZU212.37`גומיה מגן בוץ קד8973030481

ISUZU151.88`גומיה מגן בוץ קד8973030491

ISUZU750.2קפיץ אחורי8973035662

ISUZU60.75גומיה לפולי8973037290

ISUZU42.2צמה נגד גניבה8973039230

ISUZU1844.51`פח תחתון עמוד ימ8973039321

ISUZU6136.06גג8973039370

ISUZU2435.67`עמוד אמצעי ימ8973039380

RHISUZU1844.51עמוד פנימי אמצעי 8973039470

LHISUZU1844.51עמוד פנימי אמצעי 8973039480

ISUZU644.77`פח תחתון למושב אח8973039650

ISUZU50.34פין לדושת בלם8973041710

ISUZU7556.88הגה כח` מש8973042162

ISUZU17.7`בולם לדלת קד8973042370

P.C.VISUZU97.2צינור ל8973042531

4ISUZU283.45` מס` עלה אח8973042690

ISUZU322.2`גומיה לדלת ימ8973043953

ISUZU289.55ימין` גומיה לדלת אח8973043971

ISUZU531.72שמאל` גומי דלת אח8973043983

ISUZU45.7עדשה לפנס ערפל ימין8973045910

ISUZU45.7עדשה לפנס ערפל שמאל8973045920

ISUZU287.19פנס ערפל ימין8973045930

ISUZU287.19פנס ערפל שמאל8973045940

ISUZU125.01צמה לפנס איתות8973045950

ISUZU14.14מכסה לגל זיזים8973046081

4X4ISUZU344.96זרוע תפוח הגה פנימי 8973048530

ISUZU104.47תושבת לגומיה לתיבת הגה8973048910

4X4ISUZU554.44 קצה הגה NLSמוט 8973049030

ISUZU114.37כיסוי ציר הגה8973049040

2X4ISUZU184.32גומיה לתיבת הגה 8973049080

4X4ISUZU148.44גומיה לתיבת הגה 8973049230

ISUZU35.65טבעת בטחון8973050101

ISUZU12.03טבעת בטחון8973050111

ISUZU27.01טבעת בטחון8973050120

ISUZU4231.95צמה לוח שעונים8973050570

ISUZU4231.95`)אוט)צמת חוטים למנוע 8973050580

ISUZU19.57בורג עין8973051981

EGR-ISUZU2385.45מצנן ל8973052521

ISUZU38.13ה"טבעת בטחון לת8973054020

ISUZU52.54ה"טבעת בטחון לת8973054030

ISUZU32.9טבעת בטחון8973054041



ISUZU9.42טבעת בטחון8973054050

ISUZU136.59ה"טבעת בטחון לת8973054060

ISUZU12.45טבעת בטחון8973054090

ISUZU12.45טבעת בטחון8973054100

ISUZU96.06בית גלגל לספידומטר8973054541

ISUZU162.71תפס לטרנספר8973055192

ISUZU206.58זכוכית לוח שעונים8973055720

ISUZU190.71מסגרת לוח שעונים8973055750

ISUZU550(AX)בוכנה למנוע 8973055851

ISUZU550(CX)בוכנה למנוע 8973055862

ISUZU24.57נורה לוח שעונים8973055900

ISUZU13.36נורה לוח שעונים8973056000

ISUZU7.96`תותב לפנס אח8973056750

ISUZU4.93`תותב לפנס אח8973056760

ISUZU249.49כסוי נוי לגלגל8973057160

ISUZU1755.5(NLS)מזרק 8973060201

E.G.RISUZU55.73אטם לשסתום 8973060390

NLSISUZU640.02מזרק 8973061010

ISUZU995.56(משופר)מכסה שסתומים 8973063793

ISUZU686.56בית טרמוסטט עליון8973064612

ISUZU632.97(0.5)בוכנה למנוע 8973065121

ISUZU228.45מצת חימום8973065193

ISUZU70.53מותח לאלטרנטור8973065460

ISUZU3693.45אגן שמן בנזין8973065690

ISUZU2900.72בית טרנספר8973065715

ISUZU2179.75לטרנספר`  אחNLSכסוי 8973065792

ISUZU3594.96ואקום לטורבו8973065861

ISUZU5782.37ואקום לטורבו8973065871

ISUZU182.81ציר למשאבת הגה כח8973066140

ISUZU76.92`סמל לסורג קד8973066890

ISUZU23.3כפתור לרדיו8973068250

ISUZU106.71תושבת לשסתום חימום8973068280

ISUZU31.47`פקק לדיפרנציאל אח8973070591

ISUZU21.68`פקק ריקון שמן ציר אח8973070600

ISUZU48.37בורג מוט פיתול8973072970

ISUZU647.04כבל הילוכים8973074722

ISUZU1733.82צינור מזגן למעבה8973076540

ISUZU2344.23`צינור למזגן אח8973076550

ISUZU23.74קפיץ למגן שמש8973077490

ISUZU275.04תומך מנוע שמאל8973080362

ISUZU37.14בקליט לפנס פנימי בדלת8973080750

ISUZU115.77כבל למושב8973081030

ISUZU109.93כבל למושב8973081040

ISUZU1371.69בלם מרכזית` קיט שיפוץ מש8973085630

ISUZU965.46צינור מים8973085760

ISUZU216.63מכסה מיכל דלק8973086141

ISUZU1923.23תושבת תא כפפות8973086410

ISUZU1012.2בית תא כפפות8973086450

ISUZU63.6תפס למנעול תא כפפות8973086460

ISUZU74.13בית מנורה למאפרה8973086470

ISUZU12.15נורה לבית מאפרה8973086510

ISUZU13.13אטם צד למכסה מנוע8973087511

ISUZU364.5תפס לארגז אחורי ימין8973089782



ISUZU181(חד קבינה)מנעול לדלת מטען 8973090124

ISUZU1286.64מכסה למקרן קירור8973090400

ISUZU52.04(אוטומטי)תושבת לאגזוז 8973090410

ISUZU687.04צינור למקרן8973090601

ISUZU477.33צינור ואקום8973090780

ISUZU4724.47סעפת יניקה8973090902

ISUZU226.14צינור דלק8973092123

ISUZU128.77ממסר לצופר8973092920

ISUZU99.06ממסר8973092930

ISUZU85.58תושבת להגבהה8973095420

ISUZU117.02תושבת8973095440

ISUZU36.1בורג8973095650

ISUZU342.06זרוע הגבהה8973096260

ISUZU136.43שסתום יניקה8973096751

ISUZU167.46שסתום פליטה8973096771

DMAXISUZU149.47 3.0מסנן שמן 8973099270

ISUZU1737.2משאבת בלם מרכזית8973099530

ISUZU1826.07בלם מרכזית` מש8973099540

ISUZU436.57מתג נעילת דלת נוסע8973100490

ISUZU436.57מתג נעילת דלת נהג8973100500

ISUZU49.93תומך למרכב8973100550

ISUZU291.09צינורית למילוי מיכל מגבים8973100641

ISUZU199.69צינורית ואקום8973102290

ISUZU7434.99צמת חוטים למנוע8973102761

ISUZU312.8סליל לכרית אויר8973104440

NLSISUZU904.96צינור 8973105131

ISUZU3911.7פח חזית8973109200

ISUZU56.26מכסה8973109250

ISUZU66.83מכסה למצית8973109270

ISUZU57.98בית נורה לפנס צד8973109530

ISUZU6900דלק מכנית` מש8973113739

ISUZU47.1תושבת לשסתום יניקה8973113780

ISUZU47.1תושבת לשסתום פליטה8973113790

ISUZU97.35פתח אוורור8973114402

ISUZU4103.35`סורג קד8973114731

ISUZU3143.98`אח+מעבה למזגן 8973114921

ISUZU2487.57מעבה למזגן8973114931

ISUZU394.62.ה.דיסקית ת8973115600

ISUZU608.59דיסקית להילוך יתר8973115630

ISUZU214.53.(3.1)ה.טבעת מתכת ת8973115640

ISUZU304.83.(3.2)ה.טבעת מתכת ת8973115650

ISUZU7.08קליפס לדושת מצמד8973115940

ISUZU6.63פין לדוושת בלם8973116020

ISUZU21604.83גל ארכובה8973116321

ISUZU13.16(עליונה)תושבת לשסתום8973116680

ISUZU12.53קפיץ לשסתום8973116690

ISUZU242.01צינור למצנן אויר8973116852

ISUZU13.68גומיה כיוון מכסה מנוע8973118760

ISUZU62.42פין לבוכנה8973119282

ISUZU179שסתום מפחית לחץ8973119761

ISUZU579.24חיישן גל זיזים8973121081

ISUZU606.24צינור שמן באגן8973121323

ISUZU743.3(2X4)משמרת באגן שמן8973121343



ISUZU1446.48מים` מש8973121474

ISUZU33.2מים` אטם מש8973121560

ISUZU1405.71(Z44)גיר לגל ארכובה8973121991

ISUZU177.8(אחורי)אטם בית תיזמון8973122212

ISUZU755.37הזרקה` גיר למש8973122983

ISUZU99.55ציר לגלגל שיניים8973123152

ISUZU356.94דיסקית מרווח8973123161

ISUZU149.08ציר לגיר8973123191

ISUZU152.15ציר לשרשרת8973123221

ISUZU264.57דיסקית מרווח8973123231

ISUZU71.32תותב למותחן8973123280

ISUZU148.44הזרקה` גלגל שיניים למש8973123301

ISUZU406.11גלגל תיזמון8973123311

ISUZU62.68אטם למותחן טיימינג8973123360

ISUZU102.9רוטור חיישן גל ארכובה8973123370

ISUZU8.31פין לדוושת מצמד8973123380

ISUZU38.04כיסוי ימין לכסא8973123721

ISUZU24.24הזרקה` אום לגלגלת מש8973124232

698ISUZU6500                                                                              (C.O.F)טורבו מושלם8973125140

EGRISUZU2148.54שסתום 8973125331

ISUZU344.71` לשמשה אחNLSגומיה 8973126300

ISUZU1779.01`קורה אמצ8973127800

ISUZU248.25`תפס ימין לבולם אח8973128020

ISUZU41.93קפיץ8973128820

ISUZU786.36בסיס מושב נהג8973128870

ISUZU52.12נהג+מתג לדלת נהג 8973132080

ISUZU55.21פתח איוורור ימין8973134090

ISUZU55.21פתח איוורור שמאל8973134100

ISUZU104.07תא מסמכים שמאל8973134130

ISUZU379.53פולי לאלטרנטור8973134480

ISUZU2839.54מצנן שמן8973134620

ISUZU100.89כבל פתיחת מכסה מנוע8973134710

ISUZU946.11מראה ימין8973135170

ISUZU941.28מראה שמאל8973135180

ISUZU2216.59מראה חשמלית ימין8973135322

ISUZU1790מראה שמאל8973135332

ISUZU1173.62מראה ימין8973135380

EGRISUZU240.81צינור מים ל8973137951

ISUZU98.25`מתג אור ערפל אח8973139810

ISUZU195.03מצית8973140030

ISUZU239.89מתג חימום מנוע8973140190

ISUZU3083.35מראה חשמלית שמאל8973140291

ISUZU3083.35מראה חשמלית ימין8973140301

ISUZU1022.5ממסר למצנן פנימי8973141380

ISUZU561.31מכסה עליון לשסתומים8973141450

ISUZU169.48מתג סמן לטרנספר8973142040

ISUZU159.72מתג סמן לטרנספר8973142050

3.5ISUZU42.79קפיץ לשסתום בנזין 8973142280

ISUZU36.3מפצל צינורות מגבים8973142700

ISUZU223.72מנוע למתיזים8973143500

3.1ISUZU34034.11בלוק מנוע 8973145792

ISUZU553.46`פתח איורור דופן אח8973146300

ISUZU565.65`פתח איורור דופן אח8973146310



ISUZU3721.28מעבה למזגן8973146460

ISUZU11177.24לוח שעונים מושלם8973147850

ISUZU9591.32לוח שעונים מושלם8973147860

ISUZU149.25תושבת לכבל תאוצה8973151340

ISUZU172.89צינור למצנן אויר8973151371

ISUZU2947.1מצערת מושלמת8973151380

ISUZU121.54רצועה למאוורר8973151530

ISUZU37.6(T)מפצל צינורית8973152302

ISUZU37.8(T)מפצל צינור הזרקה8973152312

ISUZU21.76אטם8973152660

ISUZU7.41בלם` תפס למש8973152860

4X4ISUZU45578.77 רגיל NLSגיר8973153050

ISUZU126.27ח.מיכל דלק/כבל לפתיחת מטען8973154350

NLSISUZU437.88אנטנה 8973154861

ISUZU73.67כבל לתא מטען לדלתית דלק8973155350

A.B.SISUZU301.41בלם ל ` צינור מש8973155871

A.B.SISUZU108.03בלם ל ` צינור מש8973155883

ISUZU379.05צינור ואקום למגבר בלם8973156302

ISUZU250.86צינור ואקום8973156311

ISUZU94.86מסילה לחלון שמאל8973158651

ISUZU456.44זרוע עזר להגה8973159310

ISUZU619.62זרוע עזר להגה8973159320

ISUZU270.15כבל תאוצה8973159682

ISUZU249.55(ביניים)צינור מזגן 8973160311

4X4ISUZU1572.76מוט הגה תחתון 8973163411

ISUZU861.81`צינור אגזוז אמצ8973165630

ISUZU261.58תעלה מרכזית8973165901

ISUZU305מיסב לחץ8973165910

ISUZU530.11מיסב לחץ למצמד8973165920

ISUZU179.88תעלה ימין למזגן8973165950

ISUZU182.79צינור ואקום לבלב8973165980

ISUZU319.68צינור ואקום לבלב8973165991

ISUZU475.2צינור חיבור למצנן אויר8973166000

ISUZU76.76תושבת למצבר8973166520

ISUZU7351.14(בנזין)ראש מנוע 8973167400

ISUZU152.24`גומיה למגן קד8973168610

ISUZU1298.79מוט8973169671

ISUZU43.1שמן` חיבור למש8973169834

ISUZU121.58הזרקה` חיבור למש8973171811

ISUZU124.74הזרקה` חיבור למש8973171821

3.0ISUZU2415.62צמה ראשית 8973173240

ISUZU2656.93אוטומ) 3.0צמה ראשית למנוע 8973173250

ISUZU1429.11צמה למחשב8973175133

4X4ISUZU1824.39צמה למחשב 8973175174

1ISUZU383.96)חריץ )אטם ראש דיזל8973175560

2ISUZU264.7)חריץ )אטם ראש דיזל8973175570

3ISUZU248.71)חריץ )אטם ראש דיזל 8973175580

ISUZU107.52תפס למצבר8973176000

ISUZU753.63צינור שמן8973177940

ISUZU21.74אטם למנוע תיבת העברה8973184750

ISUZU20.07אטם לצינור מעקף8973184942

ISUZU427.12קיט שיפוץ לקליפר8973186740

ISUZU2806(במסילה)חיישן לחץ8973186841



ISUZU394.35מכסה תחתון למסנן אויר8973187281

ISUZU696.78צינור מעקף8973187322

ISUZU23.04כסוי דוושת מצמד8973187990

ISUZU80.8תושבת למחשב8973189541

ISUZU11.67פקק לגיר8973189610

ISUZU1215.44מצמד+מאוורר מושלם8973189631

4X4ISUZU80.8צינור לתיבת הגה 8973191020

4X4ISUZU217.3צינור לתיבת הגה 8973191030

2X4ISUZU80.8צינור לתיבת הגה 8973191060

ISUZU210(4X4)` בלם אח` מש8973193000

ISUZU12.27פין לדלת מטען8973193080

ISUZU4.77בורג למתנע8973194230

ISUZU5353.69צמת חוטים למנוע8973195613

ISUZU5300.52צמה למנוע8973195620

ISUZU5300.52צמה למנוע8973195630

ISUZU13.92קליפס לכיסוי פלסטיק8973197040

ISUZU1400.16ה"מכסה לציר ת8973198252

ISUZU213.93מתג לאורות ערפל8973198540

ISUZU801.69צינור לטורבו8973200540

ISUZU359.56(COOLER)צינור למצנן 8973208812

ISUZU794.19(COOLER)צינור למצנן 8973208833

ISUZU9.57לשילדה (פקק)גומיה 8973209080

ISUZU167.58ה"טבעת לת8973209140

ISUZU8.22גומי אטימה8973211520

ISUZU10.57גומי אטימה לשסתום למזגן8973211540

ISUZU10.57גומי אטימה לשסתום למזגן8973211550

ISUZU66.42פקק למצנן פנימי8973211570

ISUZU5.34קליפס8973211660

ISUZU78.96מדף סגירה פנימי8973212660

ISUZU217.12רזיסטור למאוורר פנימי8973212730

ISUZU15.15קליפס8973212740

ISUZU1065גלגלת לגל ארכובה8973212960

ISUZU1036.5מכסה שסתומים ימין8973212990

ISUZU1207.93מכסה שסתומים8973213010

ISUZU10.68זרוע למדפי מזגן8973213410

ISUZU5.52גומיות לצינורות מזגן8973213510

ISUZU5.04גומיות לצינורות מזגן8973213520

ISUZU7.6גומיות לצינורות מזגן8973213530

ISUZU65.76כבל לבית מתגים למזגן8973214780

ISUZU70.77כבל לבית מתגים למזגן8973214790

ISUZU4.45טבעת בטחון לכבל מזגן8973214800

ISUZU94.29ואקום` צינור למש8973223111

ISUZU58.94זרוע מתיחה לרצועה8973225920

ISUZU140.22גומיה8973226751

ISUZU34.34סולר` קפיץ למסנן מש8973227690

ISUZU24.18סולר` מסנן דלק למש8973227700

ISUZU2197.94הילוך חמישי8973227720

ISUZU1816.25הילוך חמישי8973227730

ISUZU488.61גיר למותחן ימין8973228700

ISUZU687.83`גיר למותחן שמ8973228710

ISUZU1031.82שרשרת לתיבת הילוכים8973231770

4X4ISUZU397.92חישוק 8973232821

4X2ISUZU994.72חישוק 8973232831



ISUZU18.48(פנימי)` שמן לציר אח.מ8973232970

ISUZU4500(3.0)מתנע מושלם 8973234370

ISUZU3523.44(חד קבינה (4X2דלת מטען 8973234652

ISUZU1026.46מכסה שסתומים שמאל8973235410

ISUZU2575.66שעון תצוגה וחום8973236910

ISUZU31.48 לגלגל אלומיניוםNLSאום 8973237541

EGRISUZU43.58אטם לשסתום 8973240520

ISUZU1730.67סעפת יניקה8973241522

NLSISUZU946.43כיסוי 8973241583

ISUZU591.86כיסוי לפח סף ימין8973241891

ISUZU877.05כיסוי לפח סף שמאל8973241901

ISUZU280.96חיישן גל זיזים8973244022

ISUZU16.68לרצפה (פקק)גומיה 8973245630

ISUZU19.19קליפס8973246240

ISUZU382.44(החזר)צינור שמן 8973246531

ISUZU1730.13(ספייר)חישוק 8973246691

ISUZU2.76בורג כיסוי גלגל8973248560

ISUZU339.08`עוצר דלת קד8973253310

ISUZU2221.27משאבת הגה כח8973257340

ISUZU18.77חיבור למצת חימום8973260452

ISUZU229.8הגה כח. צינורית חיבור למש8973261350

ISUZU144.22כיסוי למסנן8973261780

4X4ISUZU128.28תושבת לסמן 8973263952

ISUZU416.34מיכל ואקום8973264900

ISUZU355.8תושבת ימין לשלדה8973265260

ISUZU355.8תושבת שמאל לשילדה8973265270

ISUZU1710.33ציר מתלה אחורי8973265350

ISUZU1292.7`זרוע מתלה אח8973265360

ISUZU282.3תושבת למצבר8973265371

ISUZU125.2מדבקה לפס קישוט ימין8973265450

ISUZU125.2מדבקה לפס קישוט שמאל8973265460

ISUZU1120.5עם אנטנה` כנף קדמי ימ8973266790

ISUZU2721.47`ימ` כנף קד8973266800

ISUZU2721.47`שמ` כנף קד8973266820

ISUZU13051משאבת הזרקה מושלמת8973267393

ISUZU170.6מתג אור בלם8973271560

ISUZU2500(80A)מחולל זרם 8973272181

ISUZU14.24נורה למתגים8973273170

ISUZU32.78שקע שירות8973273260

ISUZU6.87בורג לבית רפידות8973274220

ISUZU857.76גשר אמצעי8973275042

ISUZU23.24נורה למתגים8973275260

ISUZU392.78`ימ` מגן אבק צלחת בילום ק8973276110

ISUZU275.01`שמ`מגן אבק צלחת בילום קד8973276120

ISUZU65.97פחית לכיוון משולש עליון8973277240

ISUZU10.6נורה למתגים8973278810

ISUZU80.2תושבת למצבר8973280600

4X2                                                                                  1ISUZU212.64בוכנה לקליפר 8973282240

ISUZU36.72תותב לבית רפידות8973282290

ISUZU2809.96הילוך ישיר8973283540

3.0ISUZU17890.89גיר מושלם דיזל 8973283600

ISUZU320.67תומך עליון למחולל זרם8973283640

ISUZU4944.5קונטרגיר8973283740



ISUZU40.35כיסוי שמאל לכסא8973284530

ISUZU738.93מותח לרצועת תיזמון8973285120

ISUZU214.48צינור מדיד שמן8973285320

17רפילקל                                                                                  4X4בוכנה 8973286060 ISUZU221.35

ISUZU505.05 בלם ידNLSידית 8973286080

ISUZU159.01כיסוי למחשב8973286130

ISUZU3373.54גל זיזים יניקה8973286427

ISUZU5904.66גל זיזים פליטה8973286444

ISUZU3755.65גל זיזים פליטה8973286447

4JJ1ISUZU26.9/    טון6.2/שמן לשסתומים .מ8973286470

ISUZU46.4מחזיר שמן8973286480

ISUZU176.25(1.40)אטם לבית תיזמון8973288281

4.1ISUZU372.54אטם בית תיזמון  8973288282

534                                                                                   (50.1)אטם ראש8973288662 ISUZU193.92

ISUZU467.32(51.1)אטם ראש8973288682

ISUZU8.16נורה8973290920

ISUZU24.26פקק גל זיזים8973291291

ISUZU30.11נורה לשעון זמן8973292190

ISUZU14029.19(3.5)ראש מנוע 8973292880

ISUZU16203.62(3.5)ראש מנוע 8973292891

ISUZU818.93(4X4)`רפידות בילום קד8973293330

ISUZU6572.04ממיר קטליטי8973293471

EGRISUZU2735.28מצנן ל8973295810

ISUZU612.59סעפת פליטה8973295831

EGRISUZU256.54צינור לשסתום 8973295842

ISUZU24342.68(2.5)טורבו מושלם8973295881

ISUZU49פקק ריקון שמן8973296210

RBAISUZU250.23מצית לסיגריות 8973296410

ISUZU86.13(החזר)צינור שמן 8973296481

ISUZU148.45תומך למכסה תחתון מנוע8973296501

ISUZU386.09צינורית למצנן שמן8973296561

3.1ISUZU184.62מסנן שמן 8973299110

ISUZU189.53דלק` גומיה למש8973299350

COOLERISUZU77.77צינור למצנן 8973299931

ISUZU1498.91ק לרכב`ג8973300020

ISUZU42.08תפס למזרקים8973301181

ISUZU42.08תפס למזרקים8973301191

ISUZU34.68הזרקה` צינור דלק למש8973304080

ISUZU5.8בטחון לבלמים8973305110

ISUZU395.91צינור לטורבו8973308760

ISUZU1285.05סט אטמים לגיר אוטומ8973308940

ISUZU474.9מתג לחץ שמן בגיר8973308960

ISUZU495.9מתג לחץ שמן בגיר8973308970

ISUZU6234.85בית ממיר כח8973308990

ISUZU2466.75לגיר` מכסה אח8973309010

ISUZU1425.72`לגיר אוטומ` מכסה אח8973309020

ISUZU14.28`שמן גיר אוטומ` שמן למש.מ8973309040

ISUZU11.53שמן לזרוע הילוכים.מ8973309080

ISUZU56.63(גיר אוטומטי`(שמן אח.מ8973309090

ISUZU50.61לגיר` שמן אח.מ8973309100

ISUZU10.32בורג לבית גיר8973309140

ISUZU1296.07`אגן שמן לגיר אוט8973309150

ISUZU97.28`אטם לאגן שמן גיר אוט8973309160



ISUZU49.49(OUTPUT)מיסב לציר 8973309180

ISUZU38.6מיסב לגיר8973309190

ISUZU50.52מיסב לגיר8973309200

ISUZU2516.76רוטור לאלטרנטור8973309220

ISUZU2534.65(FACIA)` כסוי למגן קד8973309230

ISUZU52.52מיסב לגיר8973309240

ISUZU56.37מיסב לציריה8973309250

ISUZU45.18מיסב לגיר8973309270

ISUZU56.37מיסב לגיר8973309280

ISUZU2593.02(INPUT)ציר 8973309310

ISUZU1829.82גשר דיודות לאלטרנטור8973309320

ISUZU50.5מיסב לגיר8973309380

ISUZU22.93מיסב חד כיווני8973309390

ISUZU14.53(1.4)מיסב לגיר 8973309400

ISUZU22.05(1.6)מיסב לגיר 8973309410

1.8ISUZU15.45מיסב לגיר 8973309420

ISUZU19.92(2.0)מיסב לגיר8973309430

ISUZU15.12(2.2)מיסב לגיר8973309440

ISUZU23.13(RACE)מיסב 8973309460

ISUZU22.25מיסב חד כיווני8973309470

ISUZU257.8ואקום` שסתום למש8973309480

ISUZU25.8מיסב לגיר8973309490

ISUZU8.52מרווח לכבל8973309500

ISUZU240.37מרווח טבעת בטחון8973309510

ISUZU3866.4הילוך פלנטרי8973309520

ISUZU810.38הילוך לגיר אוטומטי8973309530

ISUZU55.95מיסב מחטים לגיר אוטומטי8973309540

ISUZU323.78(SUNGEAR)הילוך 8973309560

GEAR) (LOWISUZU1022.25בוכנה 8973309580

ISUZU1521.48מיסב חד כיווני8973309590

ISUZU1807.41ציר לגיר אוטומטי8973309600

ISUZU2029.2ציר גיר נעילת הילוך8973309610

ISUZU1587.42גיר נעילת הילוך8973309620

ISUZU15.29טבעת בטחון8973309630

ISUZU23.49טבעת בטחון8973309640

ISUZU13.77טבעת בטחון8973309650

ISUZU11.19טבעת בטחון8973309660

ISUZU29.43טבעת בטחון8973309670

ISUZU14.82טבעת בטחון8973309690

ISUZU21.96טבעת בטחון8973309720

ISUZU22.65טבעת בטחון8973309730

ISUZU11.31טבעת בטחון8973309750

ISUZU20.13טבעת בטחון8973309760

ISUZU1017.78תוף לגיר אוטומטי8973309780

ISUZU179.1`סט קפיצים לגיר אוטומ8973309800

ISUZU204.36סט קפיצים לגיר אוטומטי8973309810

ISUZU33.6שמן לבוכנה.מ8973309820

ISUZU31.83טבעת בטחון8973309830

ISUZU45.6שמן` טבעת אטימה למש8973309840

ISUZU28.76אוטו)שמן ` גומיה אטימה למש8973309850

ISUZU52.88אוטו)שמן ` גומיה אטימה למש8973309860

ISUZU22.72שמן לחיישן.מ8973309870

ISUZU21.66שמן לחיישן סיבובים.מ8973309880



ISUZU40.02גומיה לגיר אוטומטי8973309890

ISUZU79.68גומיה לבוכנה גיר אוטומטי8973309900

ISUZU50.13גומיה לבוכנה גיר אוטומטי8973309910

ISUZU88.49גומיה לגיר8973309920

ISUZU54.9גומיה לגיר8973309930

ISUZU25.33גומיה לגיר אוטומטי8973309940

ISUZU36.36גומיה לגיר אוטומטי8973309950

ISUZU243.45דיסקית פיבר8973309960

ISUZU176.97לגיר אוטומט (פיבר)דיסקית 8973309970

ISUZU170.99(פיבר)דיסקית 8973309990

ISUZU176.97לגיר אוטומטי (פיבר)דיסקית 8973310000

ISUZU212.31דיסקית לגיר8973310010

4-2ISUZU148.95דיסקית בוכנה להילוך 8973310020

ISUZU229.77(פיבר)דיסקית 8973310030

ISUZU234.09דיסקית לגיר אוטומטי8973310040

ISUZU262.14`גיר אוטו(מתכת)דיסקית 8973310050

ISUZU211.1לגיר אוטומט (מתכת)דיסקית 8973310060

ISUZU169.24דיסקית להילוך גבוה8973310070

2-4ISUZU176.97דיסקית להילוך 8973310090

ISUZU246.99(3.8)` דיסקית לגיר אוטומ8973310100

ISUZU228.78(4.0)` דיסקית לגיר אוטומ8973310110

ISUZU201.81(4.2)` דיסקית לגיר אוטומ8973310120

ISUZU269.22)אוטומטי ` דיסקית הילוך אח8973310150

0ISUZU262.78אוטומטי ` דיסקית הילוך אח8973310160

4.6ISUZU221.01 (מתכת)דיסקיות 8973310190

4.8ISUZU244.86 (מתכת)דיסקיות 8973310200

ISUZU213.24(5.0)- 4 ו2דיסקית להילוך 8973310250

ISUZU249(5.2)- 4 ו2דיסקית להילוך 8973310260

ISUZU201.63(5.6)- 4 ו2דיסקית להילוך 8973310280

ISUZU75.72`תושבת קפיצים לגיר אוטומ8973310340

ISUZU24.91גומיה לגיר אוטומטי8973310350

ISUZU1903.47(HUB)ציריה לגיר8973310380

GEAR) (LOWISUZU1739.43תוף בוכנה 8973310390

N.L.SISUZU419.46בוכנה 8973310400

ISUZU29.32תושבת לקפיצים לגיר אוטומטי8973310410

4-2ISUZU266.52בוכנה להילוך 8973310420

ISUZU3.85קפיץ לגיר8973310430

ISUZU5.94קפיץ לגיר8973310440

ISUZU63.81טבעת בטחון8973310450

ISUZU267.27`בוכנה לגיר אוטומ8973310460

ISUZU153.45`סט קפיצים לגיר אוטומ8973310470

ISUZU114.42`סט קפיצים לגיר אוטומ8973310480

ISUZU135.34לגיר אוטומט (פיבר)דיסקית 8973310490

ISUZU203.01דיסקית מתכת8973310500

ISUZU225.42(5.2)דיסקית מרווח 8973310510

ISUZU128.27(5.4)דיסקית מרווח 8973310520

ISUZU234.91(5.6)דיסקית מרווח 8973310530

ISUZU1596.42`מח עליון לגיר אוטומט8973310580

ISUZU1842.03`מח תחתון לגיר אוטומט8973310590

ISUZU198.81`פחית למוח אוטומ8973310600

ISUZU25.41מסנן שמן במח8973310620

ISUZU650.47`מסנן שמן לגיר אוטומ8973310630

ISUZU21.66פחית למח8973310800



ISUZU11.64פחית לשסתום במח8973310810

ISUZU549.72`)אוט)מתג מצב גיר 8973311050

ISUZU413.52ציר להילוכים8973311060

ISUZU68.82פחית לזרוע הילוכים8973311070

ISUZU378.15חיישן מהירות בגיר8973311080

ISUZU848.64סולנויד למח8973311090

ISUZU1230.78סולנויד למח8973311100

ISUZU1506.39סולנויד למח8973311110

ISUZU208.33`צמה לגיר אוט8973311120

ISUZU76.14קפיץ לכבל8973311130

ISUZU150.21זרוע ציר הילוכים8973311140

ISUZU1488.45`צמה למח אוט8973311150

ISUZU50.05תומך לזרוע הילוכים8973311160

ISUZU53.31ציר לזרוע הילוכים8973311170

ISUZU17.13קפיץ לזרוע הילוכים8973311180

ISUZU156.81זרוע להילוכים8973311190

ISUZU7.83פין לזרוע הילוכים8973311250

ISUZU7.71פין לזרוע הילוכים8973311260

ISUZU63.84צינור שמן8973311750

ISUZU3667.37(דבל קבינה)דלת תא מטען 8973314291

ISUZU1578.82`סורג קד8973314570

ISUZU790.22`קד (פנימי)סורג חזית 8973314580

ISUZU263.65`סמל סורג קד8973314590

ISUZU688.32חיישן חום שמן גיר8973315310

ISUZU54.6.ה.בוכנה ת8973315420

ISUZU40.86`(78.4אוטומ.ה.זרוע בוכנה ת8973315430

ISUZU40.86`(9.9אוטומ.ה.זרוע לבוכנה ת8973315440

ISUZU26.79ה.קפיץ לבוכנה ת8973315450

ISUZU50.97.ה.מכסה צד ת8973315460

ISUZU35.91מיסב8973315480

ISUZU24.51דיסקית8973315490

4X2ISUZU468.84גיר ספידומטר8973315520

4X4ISUZU468.84גיר ספידומטר8973315530

ISUZU2466.75לגיר` מכסה אח8973315550

ISUZU2414.73.ה.ת` מכסה אח8973315560

ISUZU0ממיר כח8973315680

ISUZU1129.21(ללא חימום`(שמשה אח8973316090

.1250לתא נהג                                                                              ` שמשה אח8973316100 ISUZU1084.3

ISUZU2548(כסף)` סורג קד8973316130

ISUZU418.44(1.45)אטם לבית תיזמון8973316312

ISUZU425.56(1.50)אטם לבית תיזמון8973316322

ISUZU18.4(OUTPUT)אטם לציר 8973316970

ISUZU29.53ימין` מגן כנף אח8973318330

NLSISUZU859.52מגן 8973318350

ISUZU1696.33ימין`  קשת קדNLSניקל 8973318401

ISUZU482.59` לניקל קשת קדNLSגומי 8973318430

NLSISUZU323.31מגן 8973318450

ISUZU54.99שמאל` מגן כנף אח8973318470

ISUZU621.26`פינה ימין למגן קד8973318510

ISUZU621.26`פינה שמאל למגן קד8973318520

ISUZU524.19פינה ימין אפור8973318620

ISUZU516.11פינה שמאל אפור8973318630

ISUZU8852.1`צינור קד+ממיר קטליטי8973318760



ISUZU968.94טרופר-אנטנה חשמלית ל8973319370

ISUZU2096.28הגה כח` מש8973319400

ISUZU49.92 לבית מתגים מזגןNLSנורה 8973322760

ISUZU2111.03מסנן אויר מושלם8973322990

ISUZU10.77שמן לשסתום.מ8973323590

ISUZU286.6`ניקל עליון לשמשה קד8973323900

ISUZU450פנס ראשי ימין8973324400

ISUZU450פנס ראשי שמאל8973324410

ISUZU65.7בית מנורה8973324460

ISUZU59.93קונקטור נורה לפנס ראשי8973324470

ISUZU92.22גומית אבק לנורה8973324480

ISUZU803.76משענת ראש8973325750

ISUZU785.49מנגנון למשענת נוסע8973325980

ISUZU974.52מנגנון למשענת נהג8973325990

ISUZU41.7מוביל למשענת ראש8973326070

ISUZU2254.2ריפוד משענת נהג8973326240

ISUZU70.03`תותב לעלה אח8973326420

ISUZU1144.01מסגרת למושב נהג8973326450

ISUZU210.24תוך קפיצי מושב8973326490

ISUZU157.02קפיץ למושב8973326500

ISUZU367.68(חיצוני)מנגנון לכסא נוסע 8973326520

ISUZU290.76(חיצוני)מנגנון לכסא נהג 8973326530

ISUZU367.68(פנימי)מנגנון לכסא נוסע 8973326560

ISUZU310.41(פנימי)מנגנון לכסא נהג 8973326570

ISUZU721.45רפוד מושב נהג8973326640

ISUZU7295.52דבל קבי)מסגרת מושלמת ימין 8973327111

ISUZU3461דבל קבי)מסגרת מושלמת שמאל 8973327121

ISUZU1161.93`רפוד מושב אח8973327630

ISUZU2050.89`רפוד גב מושב אח8973327970

ISUZU2179.28`ריפוד מושב אח8973327980

ISUZU164.48`כבל מושב אח8973328280

ISUZU2087.79`רפוד תחתון אח8973328680

ISUZU126.95לוחיות סימון הילוכים8973329330

ISUZU230.64כיסוי סמן הילוכים8973329340

ISUZU160.32אטם לתושבת ידית גיר8973329350

ISUZU90.07פחית קפיצית לידית גיר8973329360

ISUZU54.18פחית קפיצית לידית גיר8973329390

ISUZU317.76צינור ואקום למגבר בלם8973329481

ISUZU20.82תותב בידית הילוכים8973329510

ISUZU24.47ציר לידית עור8973329520

ISUZU66.75אטם לתושבת ידית גיר8973329540

ISUZU239.58אטם לתושבת ידית גיר8973329550

ISUZU62.28בית נורה הילוכים8973329760

ISUZU19.41קפיץ לידית גיר8973329790

ISUZU25.25שרוול לידית עור8973329800

ISUZU72.5נורית לידית גיר8973329810

ISUZU204.57הזרקה` צינור דלק למש8973329820

ISUZU47.91צינור ואקום8973329860

ISUZU550.05זרוע לידית עור8973329870

ISUZU1023.27חימום` צינור למע8973330992

ISUZU20.84אום לגלגל ברזל8973331080

ISUZU85ידית פתיחת מכסה מנוע8973331420

ISUZU5.05תפס זרוע ידית לדלת נוסע8973333030



ISUZU5.84תפס זרוע ידית לדלת נהג8973333040

ISUZU360.21(מגעים(2מתג למייבש8973333160

ISUZU13.41(תחתונה)גומיה תושבת למעבה 8973333190

ISUZU16.18(עליונה)גומיה תושבת למעבה 8973333200

ISUZU4.23אטם למייבש מזגן8973333210

ISUZU58.33תרמוסטט למזגן8973333250

ISUZU104.43דלתית סגירה למזגן8973333300

ISUZU564.42כונס אויר8973333481

ISUZU44.16מכסה מיכל מים למצנן8973333540

ISUZU54.41כסוי לפנס ראשי8973333940

ISUZU5105.63בית מוט הגה8973334060

ISUZU354.16פנס ערפל ימין8973334140

ISUZU235.58פנס ערפל שמאל8973334150

ISUZU53.46מכסה לפנס ערפל8973334170

ISUZU11.37אטם לפנס כנף8973334200

ISUZU140.37`צמה לפנס אח8973334210

ISUZU23.43בית פנס אור בלם8973334250

ISUZU72.35`בקליט פנס תיקרה אח8973334290

ISUZU59.01בקליט לפנס תיקרה8973334400

ISUZU64.83בקליט לפנס תיקרה8973334410

ISUZU182.18מיסב לחץ מושלם8973334870

ISUZU4925.74`מח תחתון לגיר אוטומט8973335610

ISUZU8173.66שמשה לגג נפתח8973337000

ISUZU15.15(N.L.S)קפיץ לדושת בלם8973339170

ISUZU5.69פין לנעלי בלם8973339730

ISUZU37.37צינורית לפנס ראשי8973339830

ISUZU127.35מצמד` צינור למש8973339921

ISUZU694.88` גלגל אחA.B.Sצמה 8973343940

ISUZU2238.02מסנן+ מצנן שמן8973344381

ISUZU8.6`גומיה לפנס אח8973494130

ISUZU72.99צינורית דלק8973494151

ISUZU116.4אטם מכסה שסתומים8973494161

EGRISUZU759.03שסתום 8973494350

ISUZU170.37כיסוי תחתון לקונסולה8973494450

ISUZU28.54מכסה מיכל לנוזל הגה כח8973494760

P/SISUZU14.16אטם למכסה מיכל 8973494770

ISUZU107.07(לפי מטר)צינור למתיזים 8973496070

P.C.VISUZU319.1צינור ל8973496080

ISUZU21.4תפס למנעול תא כפפות8973496430

ISUZU9.48`מנעול לדלת קונסולה אח8973496440

ISUZU66.69ציר לדלת קונסולה8973496450

ISUZU41.83ציר למכסה קונסולה8973496460

ISUZU61.6תפס לקוסולה8973496500

ISUZU5.13גומיה לקונסולה8973496820

ISUZU1529.14מצמד למאוורר8973497610

ISUZU497.93+8973497610מאורר8973497620

ISUZU29.61בלם` מכסה למש8973498270

ISUZU259.26ציר למגב ימין8973498900

ISUZU364.52(שמאל)תושבת לזרוע מגבים 8973498910

ISUZU21.98גומיה לציר מגבים8973498940

ISUZU8.31זרוע למנוע מגבים8973498950

ISUZU32.23אטם למנוע מגבים8973498960

ISUZU70.6גומיה למגב8973499010



ISUZU20.28מכסה מים למתיזים8973499050

ISUZU11.79אטם למיכל מתיזים8973499060

ISUZU74.22קפיץ למוט הגה8973499370

ISUZU33.24תותב להגה8973499380

ISUZU56.16קפיץ למוט הגה8973499390

ISUZU703.68מנעול הגה8973499400

ISUZU912.63מנעול הגה8973499420

ISUZU2138.43מוט הגה מושלם8973499460

ISUZU2000.08פעמון חיצוני8973499520

ISUZU3318.21פעמון פנימי ימין8973499530

ISUZU3463.65פעמון פנימי שמאל8973499540

ISUZU322.58גרמושקה לפעמון פנימי8973499560

ISUZU364.09זכוכית למראה נוסע8973499820

ISUZU46.26זרוע למנעול שמאל8973499830

ISUZU47.8זרוע למנעול ימין8973499840

ISUZU15.57תפס לזרוע מנעול שמאל8973499850

ISUZU19.28תפס לזרוע מנעול ימין8973499860

ISUZU59.59כבל לידית דלת נהג8973499870

ISUZU106.98 לידית דלת נוסעNLSכבל 8973499880

ISUZU85.85כבל למנעול דלת נהג8973499890

ISUZU15.32כיסוי פנימי למנעול שמאל8973499910

ISUZU8.79כיסוי פנימי למנעול ימין8973499920

ISUZU690.28מנוע לפתיחת דלת נהג8973499930

ISUZU40.86זרוע ימין למנעול דלת מטען8973499980

ISUZU40.86זרוע שמאל למנעול דלת מטען8973499990

ISUZU3.68חיבור שמאל מנעול דלת מטען8973500000

ISUZU12.15חיבור ימין מנעול דלת מטען8973500010

ISUZU13.02תפס למנעול שמאל8973500430

ISUZU13.02תפס למנעול ימין8973500440

ISUZU468.58צמה למנעול הגה8973500710

ISUZU95.22כבל לבית מתגים למזגן8973502930

ISUZU318.6צינור לטורבו8973503080

ISUZU229.8אטם סעפת פליטה8973503170

ISUZU129.69אטם סעפת פליטה8973503172

2.5ISUZU166.65אטם ראש 8973503180

ISUZU421.57 דיזל2.5אטם 8973503190

2.5ISUZU421.57אטם ראש 8973503200

ISUZU36.36צינור מים לטורבו8973504450

ISUZU2292.24ימין`  קשת אחNLSניקל 8973504590

ISUZU1888.27`שמ`  קשת אחNLSניקל 8973504611

ISUZU370.83`ניקל קשת אח8973504630

.454ימין                                                                               ` מגן בוץ אח8973504780 ISUZU301.74

.454שמאל                                                                               ` מגן בוץ אח8973504790 ISUZU416.59

ISUZU818.52גלגלת לגל ארכובה8973505481

ISUZU14.2(עליון)תפס לסורג 8973509030

ISUZU17.96` לסורג תחNLSתפס 8973509040

ISUZU1067.28שרשרת העברה8973510670

ISUZU112.53שמאל` כבל למנעול דלת אח8973510750

ISUZU77.77ימין` כבל למנעול דלת אח8973510760

ISUZU57.1שמאל` כבל למנעול דלת אח8973510770

ISUZU159.01שמאל` מכסה למנעול דלת אח8973510790

ISUZU159.01ימין` מכסה למנעול דלת אח8973510800

ISUZU530.1שמאל` מנוע נעילת דלת אח8973510810



ISUZU497.81ימין` מנוע נעילת דלת אח8973510820

ISUZU462.88מנוע לפתיחת דלת נוסע8973510850

ISUZU718.59טלטל למנוע8973511590

ISUZU9.6גומיה לראש8973514510

ISUZU133.92זרוע למגב נהג8973514820

ISUZU184.35זרוע למגב נוסע8973514830

ISUZU201.33מגב צד נהג8973514840

ISUZU104.72מגב צד נוסע8973514850

ISUZU2754.71מחשב לגיר אוטו8973515020

ISUZU6731.64גג נפתח מושלם8973515300

ISUZU62830.78שילדה מושלמת8973515820

ISUZU364.09זכוכית  למראה נהג8973516280

ISUZU121.17`פקק למגן אח8973516950

ISUZU50.48   ליטר3'   מחזיר  שמן קד8973517040

ISUZU442.14`תומך למגן קד8973519340

ISUZU1050מחשב לתיבת העברה8973519591

ISUZU12.66קליפס לריפוד8973519830

ISUZU350.01שסתום ואקום8973521450

ISUZU152.19כסוי לתושבת מנוע ימין8973523430

ISUZU152.19כסוי לתושבת מנוע שמאל8973523441

ISUZU221.73(ימין)תושבת לזרוע מגבים 8973524331

ISUZU67.57זרוע למגבים ימין8973524340

ISUZU67.57`זרוע למגבים שמ8973524350

ISUZU52.96(KB)סמל 8973524870

ISUZU5.94פקק מים8973525370

ISUZU6267.07מגן אחורי8973525820

ISUZU38.04תומך מגן אחורי8973525830

ISUZU106.45`בית מנעול במגן אח8973525841

ISUZU21.3`מכסה מנעול במגן אח8973525852

ISUZU8.19`בורג במגן אח8973525930

ISUZU5.34`תפס במגן אח8973525950

ISUZU733.28מצנן מושלם8973527011

ISUZU36.79מחזיר שמן גל זיזים8973527450

ISUZU851.64`שמ`  לחלון דלת אחNLSמנוע 8973527480

ISUZU99.54(TD)סמל 8973528360

ISUZU26.25תותב טלטל למנוע8973528890

ISUZU21.24אטם לטורבו8973529850

ISUZU276.63ציר למשענת נוסע8973531510

ISUZU138.85ציר למשענת נהג8973531520

ISUZU2254.2ריפוד גב מושב נוסע8973531730

ISUZU1517.76רפוד גב מושב נהג8973531750

ISUZU1623.93רפוד תחתון מושב נוסע8973532210

ISUZU85.02כבל לכסא8973532250

ISUZU5353.13מגבר בלם8973533100

ISUZU216.02כיסוי לגלגל8973534070

EGRISUZU381.12צינור מתכת ל8973537951

ISUZU281.79מכסה שסתומים עליון8973538212

ISUZU115.52ואקום` צינור למש8973538300

ISUZU571.54(0מתג סולונויד למתנע דיזל 8973539570

ISUZU205.41`)אוטומ)דוושת בלם מושלמת 8973540450

ISUZU1450.47בלם מרכזית` מש8973540501

ISUZU41.28בטחונות לגל ארכובה8973540551

ISUZU114.24(קדמי)אטם בית תיזמון8973540571



ISUZU6.16תפס צינור מזגן8973540580

ISUZU11905.22בית סטליטים8973540810

ISUZU63.16קירור`  צינור גומי מער8973541551

ISUZU4100טורבו מושלם8973544234

ISUZU491.13מכסה שסתומים8973544250

ISUZU13.89בורג למסילה8973545840

4JJ1ISUZU31.7צינור דלק למזרקים 8973546520

ISUZU9.6בורג למכסה תיזמון8973546971

58ISUZU743.3                                                                              (4X4)משמרת באגן שמן8973547533

ISUZU64.86הגה` ון למש`גוז8973548082

ISUZU6260.07ממיר כח8973548720

ISUZU14.04`בורג לציר אח8973548861

ISUZU66.04בורג לזרוע כיוון גובה8973548870

ISUZU702.3מכסה תרמוסטט8973549920

ISUZU2880.99חישוק אלומיניום8973553830

ISUZU174.78תושבת מנוע ימין8973554760

ISUZU152.45תושבת מנוע שמאל8973554781

ISUZU208.2מכסה ראש מנוע8973555164

2.5ISUZU725.8(A)בוכנה למנוע 8973556712

2.5ISUZU814.26(B)בוכנה למנוע 8973556722

2.5ISUZU640.95(C)בוכנה למנוע 8973556732

ISUZU14.56קליפס8973557340

4X4ISUZU1559.19צמת חוטים למחשב 8973559171

ISUZU338.9כיסוי תחתון לבלם יד8973559300

ISUZU31.96אטם למכסה בלם יד8973559310

ISUZU346.56זרוע דושת דלק8973559621

ISUZU20141.32ראש מנוע8973559709

ISUZU302.8תושבת למחולל זרם8973560201

ISUZU27.27אטם סעפת פליטה8973560282

ISUZU68.68נחיר שימון שרשרת8973560611

ISUZU11.13אטם למשמרת אגן שמן8973561500

ISUZU22.68תושבת לקפיץ למתג תא מטען8973561700

ISUZU72.9קפיץ שסתום מטען8973561720

ISUZU4397(דבל קבינה)שמאל ` כנף אח8973565410

ISUZU3775.14(דבל קבינה)ימין ` כנף אח8973565420

ISUZU1855.15מאוורר למנוע מושלם8973566460

3ל                                                                                        E.G.Rאטם 8973567113 ISUZU36.48

ISUZU10157.37(מושלם)גג נפתח 8973569000

ISUZU3417.23 ידית גירNLSבית 8973570400

ISUZU98.98צינור למסנן אויר8973571040

ISUZU6148.02שמן לגיר אוטומטי` מש8973572200

ISUZU4621.76דלת מטען8973572431

ISUZU127.44תפס למצבר8973574070

ISUZU327.27`תושבת ימין אח8973574450

ISUZU327.27`תושבת שמאל אח8973574460

ISUZU102.62תושבת שמאל8973574490

ISUZU202.08תושבת ימין8973574500

ISUZU865פנס ערפל אחורי8973574910

ISUZU32.44`לקפיץ אח (גומי)תותב 8973574920

ISUZU12.41אטם פנימי לסורג8973574950

EGRISUZU43.58 לשסתום NLSאטם 8973576842

ISUZU36.24אטם8973576843

ISUZU3.4(עליון)אטם למזרק 8973576850



ISUZU603.15`בלם מרכ` קיט שיפוץ מש8973577130

ISUZU746.55טלטל למנוע8973577163

ISUZU13.14תושבת למחשב8973577680

ISUZU2105.97הילוך פלנטרי8973577970

ISUZU281.28בוכנה לגיר אוטומטי8973577980

ISUZU294.57דיסקית להילוך גבוה8973577990

ISUZU417.08תעלת איוורור8973578280

ISUZU738.86מראה מכנית שחור נוסע8973578751

ISUZU900שחור ללא)מראה ימין חשמלית8973578770

ISUZU3096.76(ניקל)מראה נהג8973578800

ISUZU1888.42)ניקל(מראה נהג8973578801

ISUZU1336.66)חשמלי ניקל(מראה צד נוסע8973578811

ISUZU738.86מראה מכנית שחור נהג8973578911

ISUZU900שחור ללא)מראה שמאל חשמלית8973578930

93                                                                               (חשמלי)מראה צד נהג8973578970 ISUZU1141.88

2הזרקה                                                                                  ` צינור למש8973579163 ISUZU278.41

ISUZU239.32הזרקה` צינור למש8973579164

ISUZU965.97(ימין`(גומי למגן אח8973579240

ISUZU965.97(שמאל`(גומי למגן אח8973579250

ISUZU786.79שמאל` ציפוי לעמוד אח8973579631

ISUZU1211.22ימין` ציפוי לעמוד אח8973579641

ISUZU1779.84(מושלם)קיט לגיר אוטומטי 8973579680

ISUZU2211.78`קיט שיפוץ גיר אוטומ8973579690

ISUZU2210.67`קיט שיפוץ גיר אוטומ8973579710

ISUZU367.74`רמקול לדלת קד8973579820

ISUZU344.71מכסה תיזמון ימין8973580220

ISUZU189.69אטם למכסה תיזמון ימין8973580250

ISUZU1298.79(B)בוכנה למנוע 8973580350

ISUZU116.08מגב אחורי8973581110

ISUZU927.12מנוע לחלון נוסע8973581320

ISUZU1029.93מנוע לחלון נהג8973581330

ISUZU1123.53`קיט לשיפוץ גיר אוט8973582400

ISUZU1760.88גלגל שיניים לטרנספר8973582440

ISUZU1535.67(HIGH-LOW)שרוול לציר 8973582450

ISUZU384.45תוף לציר טרנספר8973582460

ISUZU45.75מתג למצמד8973583150

ISUZU19.11צינור נשם8973583180

ISUZU17.76צינור נשם8973583190

ISUZU162.71העברה.תפס מתג ת8973583240

3.5ISUZU12899.98גל ארכובה בנזין 8973584760

ISUZU423.63(4X2)תושבת למדחס 8973585630

ISUZU629.13(4X4)תושבת למדחס 8973585640

ISUZU7.35.ה.פקק ת8973586010

ISUZU32.43.ה.אום ת8973586030

ISUZU197.12העברה.מתג ת8973586050

ISUZU189.24מתג סמן הילוך סרק8973586060

ISUZU40.11תושבת למתג תא מטען8973587180

DMAX 2007ISUZU173.39מסנן שמן 8973587200

ISUZU377.82תושבת דושת בלם8973587930

ISUZU3242.49אגן שמן8973587960

ISUZU5187.78`בית דיפרנציאל קד8973588190

41/10ISUZU3333מושלם ` דיפרנציאל קד8973588210

ISUZU7243.87אגן שמן8973595170



ISUZU4048.41`שמשה קד8973595770

ISUZU2258.43`שמשה אח8973595790

ISUZU3653.11(4X4)מושלם ` עלה אח8973597551

ISUZU8.18`בורג בית  ציר אח8973598020

ISUZU11.57בורג עין לצינור בלם8973598180

ISUZU33965.96(קבינה.דD-MAX(- ארגז ל8973599350

ISUZU7.13קליפס לניקל קשת8973599420

ISUZU1363.59מנוע מגבים8973600270

ISUZU1009.38מנוע מגב שמשות קדמי8973600300

ISUZU906.81מנוע מושלם מגב אחורי8973600350

ISUZU6539.8ימין` ציר הינע קד8973600460

6שמאל                                                                                 ` ציר הינע קד8973600470 ISUZU3704.68

ISUZU6.99תפס לצינור בלם8973600540

ISUZU1231.35(נגד גניבה)סט מנעולים8973603580

ISUZU275.81צילינדר לדלת שמאל8973604320

ISUZU1077.28מנעול דלת8973604340

ISUZU212.1דלתית למיכל דלק8973604700

ISUZU579.48`(2X4)תוף בילום אח8973605050

ISUZU133.8ציר מנגנון מגב שמשה8973606070

ISUZU139.71ציר מנגנון מגב שמשה8973606080

ISUZU1364.76)נמוך(`צלחת בלם קד8973606770

ISUZU1275.57 בילוםNLSצלחת 8973606780

ISUZU465.81מתג איתות מושלם8973606950

ISUZU427.53אטם לדלת ימין8973608840

ISUZU293.85אטם לדלת שמאל8973608850

ISUZU98.83גומיה לשמשה קדמית8973609090

ISUZU381.16עליון` מחזיק שמשה קד8973609100

ISUZU162.61מחזיק שמשה קדמית ימין8973609110

ISUZU118.26`ניקל לשמשה קד8973609120

ISUZU512.97תחתון` מחזיק שמשה קד8973609130

ISUZU687.57פס קשוט לגג8973609140

ISUZU687.57פס קשוט לגג8973609150

ISUZU502.67`)דל(3ניקל גג ימין8973609160

ISUZU512.7`)דל(3ניקל גג שמאל 8973609170

ISUZU141.05שמאל` ניקל צד חלון אח8973609230

ISUZU5457.21מיכל דלק8973611791

ISUZU4000ראש מנוע8973612451

ISUZU120.72(INTERCOOLER)סמל 8973612790

ISUZU438.85צמה8973612814

ISUZU845.04צמה למנוע8973612825

ISUZU970.64`)אוט)צמה למנוע 8973612833

ISUZU1442.22מתזמן הדלקה מהירה8973613190

ISUZU1014.75ריפוד מכסה מנוע8973613210

ISUZU4408.89`ציר הנעה קד8973613450

ISUZU8934.66ציר הנעה קדמי8973613460

ISUZU8663.38`ציריה מושלמת ימ8973613470

ISUZU3939.84מושלם.ציר הנעה קד8973613490

ISUZU98.34פתח אוורור8973614770

ISUZU7961.29`שמשה קד8973614950

ISUZU2192.92שמשה צדדית אחורית ימין צבע8973614980

ISUZU0שמשה צדדית אחורית שמאל צבע8973614990

ISUZU733.74ימין` שמשה דלת אח8973615130

ISUZU892.14שמשה לדלת אחורית ימין8973615140



ISUZU2575.32שמשה לדלת תא מטען שמאל8973615210

ISUZU4369.2שמאל` שמשה לדלת אח8973615220

ISUZU713.06מחשב נעילת דלתות8973617050

ISUZU124.16תרמוסטט למנוע8973617700

ISUZU9תותב למכסה שסתומים8973618111

ISUZU291.33מיכל נוזל בלמים8973618120

ISUZU4209.44`)אוט)מחשב מנוע 8973618821

ISUZU6641.76(רגיל)מחשב מנוע 8973618831

2.5ISUZU3126.96)רגיל )מחשב מנוע8973618941

ISUZU572.28ימין` פינה אח8973622081

ISUZU808.83שמאל` פינה אח8973622091

ISUZU109.8(חד קבינה)ימין ` פינה אח8973622100

ISUZU229.27(חד קבינה)שמאל ` פינה אח8973622110

ISUZU838.98מחשב בקרת פנס ערפל8973622130

ISUZU164.39מים` גלגלת מש8973622152

ISUZU187.5לפח חזית` מוט אמצ8973622290

ISUZU16.11`תפס לשמשה אח8973623010

ISUZU102.06צינור דלק למזרקים8973623062

ISUZU356.1צמה לדלת ימין8973623470

ISUZU388.05בית ידית הילוכים8973623830

ISUZU3130.62בית מצמד8973623840

ISUZU17.1ה.תעלת שמן ת8973623910

ISUZU140.43ה.ת` מכסה קד8973624090

4X4ISUZU294.6(3.0)ה .ת` מכסה אח8973624231

ISUZU411.63`זרוע הילוך אח8973624341

ISUZU168.81תושבת זרוע הילוך שני8973624350

ISUZU123.6ציר הילוך חמישי8973624361

4/3ISUZU411.63זרוע הילוך8973624392

ISUZU64.71`ציר הילוך אח8973624401

ISUZU77.94זרוע הילוך שני8973624410

4ISUZU53.61ו 3מוט להילוך 8973624422

ISUZU100.5זרוע להילוך8973624440

ISUZU187.2זרוע הילוך8973624452

ISUZU390.4תושבת8973624472

ISUZU312.48מרכזית` צינור בלם למש8973624540

ISUZU1683.73(4X2)` חיישן מהירות אח8973624590

ISUZU2984.94(4X4)` חיישן מהירות אח8973624600

ISUZU91.83זרוע להילוכים8973624611

4ISUZU239.97ו3תושבת למוט הילוך 8973624651

ISUZU201.51זרוע הילוכים8973624660

ISUZU52.29תושבת8973624670

ISUZU156.03שסתום8973624691

4-3ISUZU1149.57סינכרון 8973624743

INPUT(Z28)ISUZU1154.85 3הילוך 8973624800

ISUZU7.95תןתב לזרוע הילוכים8973624830

ISUZU723.91`טבעת סינכרון הילוך אח8973624961

ISUZU1186.98`(Z41)הילוך אח8973624990

ISUZU1363.98(LOW)הילוך נמוך8973625010

LOW-ISUZU1677.63ו2סינכרון8973625031

ISUZU1340.79(Z38)הילוך שני8973625050

ISUZU996.3`הילוך אח8973625130

ISUZU140.4`תושבת הילוך אח8973625160

ISUZU68.7גומיה לריפוד עמוד8973625610



ISUZU94.59גומיה לריפוד עמוד8973625630

ISUZU46.59ה.תעלת שמן ת8973625641

5ISUZU179.04סליב הילוך 8973625670

3ISUZU250.89גיר תותב הילוך 8973625681

ISUZU131.04תותב הילוך ראשון8973625691

ISUZU64.59תפס לגלגל רזרבי8973625951

ISUZU65.43`מיסב מחטים הילוך אח8973627190

ISUZU41.21ה.מיסב ת8973627201

INPUTISUZU189.94מיסב לציר 8973627211

ISUZU77.16` קדOUTPUTמיסב לציר 8973627220

ISUZU134.07` אחOUTPUTמיסב לציר 8973627230

ISUZU202.92מיסב הילוך ישיר8973627240

ISUZU283.53מיסב לציר ראשי8973627250

2ISUZU51.79מיסב מחטים הילוך 8973627270

ISUZU50.13מיסב מחטים8973627280

ISUZU5.05טבעת לשמן8973627300

ISUZU31.17ה.קפיץ מעצור ת8973628520

ISUZU28.14ה.מיסב ת8973628530

ISUZU47.28מיסב מחטים8973628690

ISUZU6.14(27.1X1.9)טבעת בטחון8973628710

ISUZU6.14(27.1X2.1)טבעת בטחון8973628720

8973628940155ISUZU128.52

ISUZU265.69ידית לדלת נהג8973628950

ISUZU390.33ידית לדלת נוסע8973628960

ISUZU355.98שמאל` ידית חיצונית דלת אח8973628970

ISUZU239.69ימין` ידית חיצונית דלת אח8973628980

ISUZU334.65ה"צמת חוטים לת8973629010

ISUZU141.88(7PKX990)רצועה למנוע8973629260

ISUZU86.94צינור למיכל עודפים8973629550

ISUZU578.48`תומך מגן קד8973629600

ISUZU43.62בולם8973629610

ISUZU58.42בולם8973629620

ISUZU280.08מנעול מכסה מנוע8973630090

ISUZU218.52`פח עליון לשמשה קד8973630460

ISUZU752.25ידית בלם יד8973630820

ISUZU1331.18שמאל` בית כנף קד8973632730

ISUZU224.02מסגרת ימין לפנס ערפל8973634480

ISUZU208.15מסגרת שמאל לפנס ערפל8973634490

ISUZU1396.62(COOLER)צינור למצנן 8973635220

ISUZU305תושבת מנוע ימין8973635430

ISUZU389.08מסנן סולר מושלם8973635531

ISUZU2699.07חישוק8973635561

ISUZU172.52צינור מים עליון8973636041

ISUZU505.47צינור דלק8973636590

ISUZU479.64צינור דלק8973636620

ISUZU134.34צינור דלק למסנן סולר8973636750

ISUZU3678.42לוח שעונים מושלם8973637460

ISUZU3535`)אוט)לוח שעונים מושלם 8973637470

ISUZU435.12מיכל ואקום8973637960

ISUZU7955.49צמה למנוע8973637970

ISUZU326.78(4X2)שמאל` צינור בלמים קד8973638040

ISUZU1396.79צינור ממדחס למעבה8973639030

2X4ISUZU98.48תותב למשולש עליון 8973641730



2X4ISUZU68.8תותב למשולש תחתון 8973641740

4X4ISUZU75.5תותב למשולש עליון 8973641750

4X4ISUZU88.6תותב למשולש תחתון 8973641760

4X4ISUZU80.83תותב למשולש תחתון 8973641770

ISUZU1854פח חזית8973643021

ISUZU92.92`תושבת ימין לדיפרנציאל קד8973643190

ISUZU108.4`תושבת שמאל לדיפרנציאל קד8973643230

ISUZU115.5גומיה פנימית לחלון נוסע8973647180

ISUZU143.2גומיה פנימית לחלון נהג8973647190

ISUZU136.98ימין` גומיה לחלון אח8973647240

ISUZU134.62שמאל` גומיה לחלון אח8973647250

ISUZU318.54(חיצונית)תושבת למחשב מנוע8973647292

ISUZU318.54(פנימית)תושבת למחשב מנוע8973647312

APORATOR)ISUZU4320.15מצנן פנימי למזגן 8973647820

ISUZU162.54ציר לנדנדים יניקה8973648091

ISUZU536.48ציר לנדנדים פליטה8973648112

ISUZU5377.59שמאל` דלת קד8973648470

ISUZU7653.82דלת קדמית ימין8973648480

ISUZU7653.82`שמ` דלת קד8973648490

ISUZU1728.15דלת אחורית ימין8973648500

ISUZU5433.17ימין` דלת אח8973648520

ISUZU1913.34שמאל` דלת אח8973648530

BLANKISUZU356.08מפתח 8973649050

ISUZU212.1(עליון)בית מאוורר פנימי 8973649740

ISUZU76.08(תחתון)בית מאוורר פנימי 8973649750

ISUZU3.58זרוע למדף פנימי8973649770

ISUZU26.82זרוע למדף פנימי8973649780

ISUZU1713.96 פנימיNLSמאוורר 8973649790

ISUZU1783.64(CORE)רשת חימום פנימי8973649840

ISUZU83.76מדף סגירה למזגן8973649880

ISUZU6.6זרוע למדפי מזגן8973649900

ISUZU27.72זרוע למדפי מזגן8973649910

ISUZU79.26קפיץ לזרוע למדפים8973649920

ISUZU12.27קפיץ לזרוע למדפים8973649940

ISUZU15.32קפיץ לזרוע למדפים8973649950

ISUZU8.26קפיץ לזרוע למדפים8973649980

ISUZU2828.76חישוק8973650550

ISUZU184.86צינור ואקום8973651180

ISUZU64.47פתח אוורור8973652080

ISUZU45.28בורג תומך קבינה8973652190

ISUZU1761.57סט צינורות חימום8973652920

ISUZU294.18תושבת למצבר כפול8973653060

ISUZU104.09תושבת לאגזוז8973653120

ISUZU20.5פקק שמן8973653730

ISUZU461.99מכסה עליון לפתח איוורור8973654150

ISUZU192.91מכסה תחתון לפתח איוורור8973654160

ISUZU1428.69(EVAPORATOR)מצנן פנימי 8973654210

ISUZU210.93(COOLER)צינור למצנן 8973654380

ISUZU11.34בורג למותחן8973654490

ISUZU100.07אימוביליזר8973654950

ISUZU4109.88מגבר בלם8973655180

ISUZU267.84מזלג למצמד8973656540

ISUZU940.47חיישן מהירות8973657430



ISUZU65.25שרוול למגבר בלם8973657450

ISUZU374.82גומיה למכסה ראש מנוע8973657460

ISUZU483.6תומך מנוע אחורי8973657900

ISUZU4.2גומיה למשקוף8973658230

ISUZU456.21מתג למתנע8973659230

ISUZU141.75מיסב לקונטרגיר8973659310

ISUZU4204.98(ק.ד)ימין `  קדNLSדלת 8973659770

ISUZU16.04מכסה לבית נשם8973659920

ISUZU7.72קפיץ לבית נשם8973659980

ISUZU115.2תותב למשולש עליון8973664880

ISUZU656.5`משולש תחתון ימ8973664890

ISUZU1898.7`משולש תחתון שמ8973664900

ISUZU198.57תותב למשולש תחתון8973664910

ISUZU1576.56`זרוע מייצב אח8973664930

ISUZU102.01`תותב לזרוע אח8973665020

ISUZU537.72`זרוע מייצב אח8973665030

ISUZU2797.2מנוע לתיבת העברה8973666260

ISUZU32.41אטם למצערת8973667841

ISUZU2648.37(אינטרקולר)מכסה מנוע8973669000

ISUZU1866.44לאגזוז` צינור קד8973669260

ISUZU946.81פח חזית8973669380

ISUZU1521.41ימין` כנף קד8973670050

ISUZU1200ימין` כנף קד8973670051

ISUZU1604.17שמאל` כנף קד8973670060

ISUZU604.53`תומך למגן קד8973670431

ISUZU971.75תומך למגן8973670440

ISUZU7.74ון לסעפת יניקה`גוז8973670830

ISUZU14.96`תפס לסורג תח8973671660

ISUZU10469.07` לגיר אוטNLSמחשב 8973672470

ISUZU305תושבת למנוע ימין8973672720

ISUZU305`תושבת למנוע שמ8973672730

ISUZU153.2תושבת גומי לקבינה8973672850

ISUZU183.32תושבת גומי לקבינה8973672860

ISUZU742בית תיזמון8973673093

ISUZU1060.44`)קד)מכסה תיזמון8973673124

ISUZU1219`סורג קד8973673612

ISUZU904.68(פנימי`(סורג קד8973673633

ISUZU223.6`גומית צד לשמשה קד8973673900

ISUZU24.96פקק לאגן שמן אוטומטי8973675730

ISUZU600פנס ראשי מושלם שמאל8973677300

ISUZU818.34מכסה עליון למסנן אויר8973677360

ISUZU860.51רפוד מושב נוסע8973677480

ISUZU1135.29ספוג למושב נהג8973677530

ISUZU1662.75ריפוד למושב נהג8973677540

ISUZU1546.75רפוד תחתון מושב נהג8973677580

ISUZU609.91צינור דלק8973677840

ISUZU4.11תפס לכבל גז8973679510

4X4ISUZU2111.03מנוע שילוב 8973679590

ISUZU6.66תפס8973679851

ISUZU4612.02צמה למנוע8973680030

ISUZU4963(4X4) למנוע רגילNLSצמה 8973680050

ISUZU4963 למנועNLSצמה8973680090

ISUZU1136.07צמה למצברים8973680190



ISUZU808צמה למצבר8973680200

INTERCOOLER 2.5TDISUZU225.31סמל 8973680230

TDINTERCOOLER) (3.0ISUZU207.09סמל 8973680240

ISUZU762.33דיסק למצמד8973680610

ISUZU1377.63כנף אחורי פנימי שמאל8973681040

ISUZU572.51(4X2)נעלי בילום8973682530

4                                                                            (4X4סט )`נעלי בילום אח8973682540 ISUZU490

ISUZU269.34צינור דלק8973682910

ISUZU27.33תפס לכבל גז8973682920

ISUZU295.15צינור שמן למצנן8973682970

ISUZU1254.51מייבש למזגן8973683380

ISUZU366.57מתג לצילינדר דלת נהג8973683750

ISUZU907.56צמה לדלת נהג8973684060

ISUZU408.45צמת חוטים לדלת8973684070

ISUZU154.59תושבת לאגזוז8973684500

ISUZU46.59תפס ימין לגלגל ספייר8973684520

ISUZU42.36תפס שמאל לגלגל ספייר8973684530

ISUZU1084.22סט צילינדרים לרכב8973684800

ISUZU6588.42ממיר כח מושלם8973685470

ISUZU84.36`תותב לבולם קד8973686040

E.G.RISUZU2888.15שסתום 8973686150

1ISUZU854.58` מס` עלה אח8973686450

ISUZU3487.38צמה לוח שעונים8973687680

ISUZU3487.38צמה לוח שעונים8973687690

ISUZU2342.6(אוטומט)צמה לוח שעונים 8973687740

ISUZU2338.14שעונים.צמת חוטים ל8973687790

ISUZU4018.53צמה לוח שעונים8973687810

ISUZU2107.87צמה לוח שעונים8973687860

ISUZU774.44צילינדר לתא כפפות8973689300

7צילינדר לדלת נוסע                                                                                 8973689310 ISUZU774.44

ISUZU737.87צילינדר לדלת נהג8973689380

ISUZU259.9מעצור דלת8973690160

ISUZU146.8`בולם לדלת אח8973690170

ISUZU4107.36מאוורר פנימי מושלם8973693230

ISUZU3827.28מאורר פנימי מושלם8973693231

ISUZU778.11בית מאוור פנימי8973693330

ISUZU590פנס ערפל8973693460

ISUZU101.96פס קישוט ימין לארגז8973693860

ISUZU101.96פס קישוט שמאל לארגז8973693870

ISUZU13.19אטם לחיישן גל ארכובה8973694040

ISUZU2500)מבצע קיץ(מדחס למזגן 8973694150

ISUZU61בקליט פנס ערפל אחורי8973694480

ISUZU7.13`אטם לפנס ערפל אח8973694510

ISUZU32.9פקק שמן מנוע בבלוק8973695521

ISUZU13.35קליפס לידית מהלכים8973695610

ISUZU37.65צינור ואקום8973695890

ISUZU44.04צינור מים לטורבו8973695901

ISUZU2024.13חיזוק לתעלת מזגן8973696520

ISUZU93.21צינור חימום8973696640

ISUZU118.83צינור חימום8973696650

ISUZU7.6הזרקה` אטם למש8973696940

ISUZU122.21תושבת לדלתית מיכל דלק8973698190

ISUZU3183.46לטרנספר` מכסה אח8973698300



ISUZU2726.64(פסיה`(מגן קד8973700640

ISUZU4707.04לוח שעונים8973701600

ISUZU10783.13לוח שעונים מושלם8973701620

5שסתום למזגן                                                                                       8973703530 ISUZU663.3

ISUZU46.62צינור ניקוז מים8973703770

ISUZU93.09תושבת לבית תיזמון8973703902

4X4`ISUZU5371.32)אוטומ)אגן שמן8973705143

ISUZU2263.92עמוד הגה מושלם8973706000

ISUZU8732.08)מבצע קיץ(מדחס למזגן 8973706613

ISUZU3008.82`שמן גיר אוטומ` מש8973708090

ISUZU367.95(0.025M-)שמןפנימי` גיר למש8973708110

0.015N)ISUZU181.59-שמן פנימי` גיר למש8973708120

0.005P)ISUZU179.13-שמן פנימי` גיר למש8973708130

0.025M)ISUZU267.6-שמןחיצוני` גיר למש8973708160

0.015N)ISUZU267.6-שמןחיצוני` גיר למש8973708170

0.005P)ISUZU281.49-שמןחיצוני` גיר למש8973708180

ISUZU251.13`גומיה לשמשה אח8973713850

ISUZU613.05כונס אויר8973714472

ISUZU14.04תותב למכסה תחתון מנוע8973714980

ISUZU416.03סט טבעות לבוכנה8973715520

ISUZU972.63מצמד למדחס8973715800

ISUZU121.5מכסה תיזמון תחתון8973717201

ISUZU35.55כפתור ידית הילוכים8973717340

ISUZU57.15כפתור ידית העברת הילוכים8973717470

ISUZU23.85בורג מירכוז8973718421

ISUZU16.17בורג8973721440

ISUZU4.5הזרקה` גומית אטימה למש8973721900

ISUZU4.56הזרקה` גומית אטימה למש8973721910

ISUZU5.92גומיה למכסה שסתומים בנזין8973722190

5ISUZU34.34בוקסה למכסה תיזמון בנזין 8973722210

ISUZU817.35גבוה`(4X2)בולם זעזועים קד8973722860

ISUZU532.1` קדN.L.Sבולם 8973722870

ISUZU417.74תושבת לגלגלת8973723590

2.5ISUZU12336.18גל ארכובה 8973724191

T.P.SISUZU454.5חיישן8973728510

ISUZU17.17קליפס לפנס ערפל8973728540

ISUZU6.21`אטם לסורג קד8973728640

ISUZU269.4תוספת לכונס אויר8973728661

ISUZU218.82מדבקה בצד הארגז8973728690

ISUZU3757.08מחשב לגיר אוטומטי8973728900

ISUZU3150.75מצמד למדחס8973729200

ISUZU85.02צינורית דלק8973729383

ISUZU346.75`בית טרמוסטט תח8973729941

ISUZU3050.13מסנן+מצנן שמן8973731370

ISUZU2198.73גוף למסנן שמן8973731380

ISUZU3738.6מעביר כח תיבת העברה8973734670

ISUZU571.18סליל לכרית אויר8973735060

4רמקול                                                                                             8973735210 ISUZU531.46

ISUZU612.63צינור דלק8973735360

ISUZU51.64מחזיר שמן צד פנימי לציר8973735550

ISUZU112.8שמן.תושבת למ8973737160

ISUZU10.56ון למצמד מאוורר`גוז8973737790

ISUZU10.1בורג לגלגלת8973738521



ISUZU236.25בולם תושבת מנוע8973738730

ISUZU1259.73(SUN)הילוך8973740150

ISUZU50.34מיסב לגיר8973740160

43/12ISUZU3716.91קורונה פיניון 8973741740

41/12ISUZU3058.89פיניון + קורונה 8973741770

41/11ISUZU3701.91פיניון + קורונה 8973741801

ISUZU225.18כבל בלם יד8973742940

ISUZU604.32(COOLER)צינור למצנן 8973743590

ISUZU700ימין` כנף קד8973746380

ISUZU694.4שמאל` כנף קד8973746390

ISUZU694שמאל` כנף קד8973746391

ISUZU307.06כסוי נוי לגלגל8973746970

ISUZU238.5(LOW)בוכנה 8973749320

ISUZU176.97`גיר אוט (פיבר)דיסקית 8973749330

ISUZU1361.97(2X4)ימין ` בית רפידות קד8973749610

EGRISUZU1312.98שסתום 8973749710

ISUZU253.32מכסה תיזמון עליון8973751901

ISUZU5.36דיסקית אטימה למזרק8973752360

ISUZU66.8קליפס לצינור מצנן.ק8973754990

ISUZU1387.8מייבש למזגן8973755582

ISUZU20.74בורג למוט אנטנה8973755690

ISUZU650כהה(RBA)ימין`פנס אח8973756062

ISUZU650כהה(RBA)שמאל` פנס אח8973756072

ISUZU13.02ה.תושבת  ת8973756430

ISUZU123.76שסתום בצינור דלק8973759190

ISUZU415.2בוכנה לגיר אוטומטי8973760530

ISUZU54.78ואקום` בורג למש8973764020

ISUZU1198.56סט מנעולים8973765370

ISUZU737.84צילינדר לדלת נוסע8973765730

ISUZU918.96צילינדר התנעה8973765780

ISUZU774.44צילינדר לדלת נהג8973765800

ISUZU4211.73בית גיר רגיל8973768460

ISUZU8900טרנספר מושלם8973768770

ISUZU19923.18(4X2)גיר רגיל מושלם 8973769500

4X4ISUZU45578.77גיר רגיל מושלם 8973769530

ISUZU2069.94מחשב אימובילייזר8973773230

ISUZU1472.17מחשב אזעקה8973773240

ISUZU705.62(אפור)ימין ` ניקל קשת קד8973773700

ISUZU900(אפור)שמאל ` ניקל קשת קד8973773710

ISUZU1254.03ניקל קשת קדמי ימין8973773730

ISUZU1226.6שמאל` ניקל קשת קד8973773740

ISUZU4963צמה למנוע8973774780

ISUZU4963(4X4)צמה למנוע רגיל8973774790

ISUZU5780.55צמה ראשית8973774810

ISUZU4127.91צמת חוטים למנוע8973774830

ISUZU1042.32ימין` קישוט כנף אח8973774890

ISUZU1591.92שמאל` קישוט כנף אח8973774900

ISUZU1627.26ימין` ניקל קשת אח8973774990

ISUZU1670.97(אפור)שמאל` ניקל קשת אח8973775000

ISUZU1552.74ימין` ניקל קשת אח8973775030

ISUZU1516שמאל` ניקל קשת אח8973775040

ISUZU81.78אטם צינור מים8973775050

ISUZU51.51מתאם8973778040



ISUZU1109.96חיישן מהירות8973779200

ISUZU3730.35(פלאנטרי)גיר 8973779260

ISUZU6.54(8MX222)בורג למצבר8973780410

ISUZU11.16בורג מוניפלד8973780600

ISUZU5.04ון לממיר קטליטי`גוז8973780620

ISUZU8.54(8X30) לטורבו NLSוזון `ג8973780640

ISUZU18.24בורג טורבו8973780670

ISUZU10.44בורג למצנן שמן8973780770

ISUZU40.33מיסב גל זיזים8973781470

ISUZU50.43מיסב גל איזון8973781480

ISUZU18.23תותב לגלגל תנופה8973783540

ISUZU599.06צינור למעבה מזגן8973784340

ISUZU130.08(ISUZU)סמל8973784850

2.5ISUZU50.33מוט דחיף שסתום 8973784960

ISUZU378.93גיר פלנטרי8973792060

ISUZU21.8(RACE)דיסקית8973792070

ISUZU48.16מיסב8973792080

ISUZU4159.86הילוך פלנטרי8973792110

ISUZU507.6צינור למסנן אויר8973792810

ISUZU13.05ון לסעפת פליטה`גוז8973793830

ISUZU120.78שסתום באגן שמן8973794640

ISUZU500פנס ראשי ימין8973798100

ISUZU500פנס ראשי שמאל8973798110

ISUZU472.22`שמן קד.בית מ8973798260

ISUZU6467.68(4X2)דוד אגזוז אמצעי8973802591

ISUZU1985.34דוד אגזוז אחורי8973802661

ISUZU1596.87אגזוז אחורי8973802671

ISUZU1182.66מיבש למזגן8973804482

ISUZU589.47פחית לשילדה8973806080

ISUZU22.82בורג לצינור שמן8973806731

ISUZU152.2`)אח)גומיה למכסה מנוע8973808600

ISUZU207.18כיסוי לתושבת מנוע ימין8973812280

ISUZU50.58זרוע למנעול ימין לדלת מטען8973812740

ISUZU50.58זרוע למנעול שמאל לדלת מטען8973812750

ISUZU11.36חיבור לזרוע ימין בדלת מטען8973812760

ISUZU7.2חיבור לזרוע שמאל בדלת מטען8973812770

ISUZU725.4תושבת למחשב8973814110

ISUZU32.67אטם8973814560

ISUZU967.5מתג מייבש מזגן8973814650

ISUZU1204.77מייבש מושלם8973815760

ISUZU242.73(FLAGE)תושבת 8973815980

ISUZU2750ואקום באלטרנטור` מש8973816130

ISUZU986.77פנס אור בלם8973816290

ISUZU11.01דיסקית8973826610

4X2(ISUZU493.56זנב`(מכסה גיר אח8973829052

ISUZU1171.6מזרק מושלם8973829480

ISUZU13.31תושבת למחזיק מזרק סולר8973832860

ISUZU6844.8לוח שעונים8973834310

ISUZU6072.33(MT)לוח שעונים8973834320

ISUZU14393.45(אוטומטי)בית גיר אמצעי 8973835510

ISUZU24.04`נשם בית ציר אח8973836560

COOLERISUZU65.42צינור למצנן 8973837060

ISUZU64.98דיסקית גל ארכובה8973837400



ISUZU4347.01צמה ללוח שעונים8973848240

ISUZU2523.06(רגיל)צמה למנוע 8973848300

ISUZU5946.21 רגיל2.5צמה למנוע 8973851530

ISUZU3210.79צמה למנוע8973851550

ISUZU3511.5צמה למנוע8973851570

ISUZU142.77תושבת לפנס תקרה8973854930

ISUZU1520.48(כרום)מראה ימין8973856080

ISUZU3083.35)כרום(מראה ימין 8973856081

ISUZU1784.19(כרום)מראה שמאל8973856090

ISUZU1875.99מראה ימין8973856110

ISUZU2056.95מראה שמאל8973856120

ISUZU2686.62בלי חורים` דלת אחורית שמ8973856980

ISUZU268.37כיסוי לתושבת מנוע שמאל8973857450

ISUZU4758.34`ימ` דלת קד8973857530

ISUZU12821.79דלת קדמית שמאל8973857540

ISUZU6015.87דלת אחורית מכלל ימין8973857570

ISUZU1125.57עלה לקפיץ אחורי8973858690

ISUZU893.13עלה עליון8973858760

2ISUZU757.56" עלה אחורי מס8973858770

3ISUZU658.11עלה אחורי מס8973858780

ISUZU470.34`4עלה אחורי מס8973858790

ISUZU985.76`1מס`עלה אח8973858800

ISUZU748.12ממסר נעילת דלתות8973859230

ISUZU1732.14משאבת שמן8973859830

ISUZU1885.95משאבת שמן8973859850

ISUZU878.54שמן מושלמת` מש8973859860

ISUZU1451.8שמן` מש8973859870

ISUZU8.4תושבת גומי למסנן אויר8973861000

ISUZU893.34שמאל` מנעול לדלת אח8973862520

ISUZU594.63ימין` מנעול לדלת אח8973862530

ISUZU1277.76מחשב לטרנספר8973863200

ISUZU993.33מחשב לתיבת העברה8973863210

EGRISUZU716.61צינור ל 8973863630

ISUZU14400משאבת הזרקה8973865572

ISUZU4.32מכסה לשסתום מילוי גז8973866230

ISUZU4759.56(M/T)לוח שעונים8973866630

ISUZU9253.21(A/T)לוח שעונים8973866640

ISUZU4093.43ימין` כנף אח8973873320

ISUZU5197.74שמאל` כנף אח8973873330

ISUZU372.42(פנימי)מכסה דלתית מיכל דלק8973873350

4X4ISUZU1486.75ק .כנף קדמית ימין ח8973873590

4X4ISUZU2061.45ק .כנף קדמית שמאל ח8973873600

ISUZU1000(קבינה.ח)ימין` כנף קד8973873610

ISUZU1000(קבינה.ח)שמאל` כנף קד8973873620

ISUZU890.42ימין` כנף קד8973873630

ISUZU400שמאל` כנף קד8973873640

ISUZU1328.04ימין` כנף קד8973873671

ISUZU800שמאל` כנף קד8973873681

ISUZU990ימין` כנף קד8973873691

ISUZU1415.96(עם חורים)ימין` כנף קד8973873711

ISUZU1415.96(עם חורים)שמאל` כנף קד8973873731

ISUZU880ימין` כנף קד8973873741

ISUZU800שמאל` כנף קד8973873751



ISUZU1933.81פח חזית8973873800

ISUZU194.43תושבת למצבר8973873900

ISUZU256.87דלתית מיכל דלק8973873960

ISUZU430גרמושקה לפעמון פנימי8973874770

ISUZU410גרמושקה לפעמון חיצוני8973874780

ISUZU4009.95פעמון פנימי שמאל8973876560

ISUZU2333.91פעמון פנימי ימין8973876630

ISUZU3691.77פעמון חיצוני8973876640

ISUZU4897.2ימין` ציר הינע קד8973876741

ISUZU5596.23שמאל` ציר הינע קד8973876750

ISUZU6574.62ציר הינע שמאל8973876751

ISUZU40.4קפיץ מחזיר דוושת בלם.ק8973878130

ISUZU6036.87(AT)לוח שעונים מושלם8973878220

ISUZU5287.77(MT)לוח שעונים8973878230

ISUZU490.25פנס למראה ימין8973879390

ISUZU463.98פנס למראה שמאל8973879400

4X2)ISUZU2399.29ימין ` חיישן מהירות קד8973879871

ISUZU2185.47(4X2)` שמ` חיישן מהירות קד8973879881

ISUZU2150ימין` חיישן מהירות קד8973879891

ISUZU1900`שמ` חיישן מהירות קד8973879901

ISUZU3476.32(4X2)` חיישן מהירות אח8973879911

ISUZU2450(4X4)` חיישן מהירות אח8973879921

ISUZU850(1.15)אטם ראש8973883140

ISUZU533.59כבל העברת הילוכים8973883190

ISUZU114.96תפס העברת הילוכים8973883201

ISUZU116.13תפס העברת הילוכים8973883211

2.5ISUZU790.2(0.25)בוכנה למנוע 8973883290

2.5ISUZU826.18(0.50)בוכנה למנוע 8973883300

2.5ISUZU1439.05(0.75)בוכנה למנוע 8973883310

ISUZU111.06(ירוק)מיסב לגל ארכובה 8973885020

ISUZU106.53(שחור)מיסב לגל ארכובה 8973885030

ISUZU99.72(כחול)מיסב לגל ארכובה 8973885040

ISUZU96.15(צהוב)מיסב לגל ארכובה 8973885050

ISUZU60.52(אדום)מיסב לגל ארכובה 8973885060

ISUZU112.04מיסב טלטל8973887350

4JJ1ISUZU898.26טלטל למנוע 8973889212

ISUZU8.25נורה לקונסולה8973889530

ISUZU87.61(צד)תושבת למצנן אויר8973892142

2.5ISUZU178.68סט טבעות לבוכנה 8973892840

ISUZU300(אפור)מגן שמש נהג 8973906790

ISUZU300שמאל` מגן שמש קד8973906860

ISUZU434.97מגן שמש נהג8973906890

ISUZU434.97מגן שמש נהג8973906900

ISUZU6401.78ידית הילוכים מושלמת8973907712

ISUZU7357.98 הגהNLSגלגל 8973907722

ISUZU54.95כיסוי שמאל לכסא8973908671

ISUZU2871.96ידית הילוכים מושלמת8973910021

ISUZU86.64כסוי לכבל תא מטען ודלק8973910070

ISUZU298.93מגן שמש נהג8973915020

ISUZU360.99מגן שמש נוסע8973915061

ISUZU276.03מגן שמש נהג8973915082

ISUZU762.93 קבינה1ריפוד לגג 8973915163

ISUZU850.22מסגרת לרדיו8973915291



ISUZU372.69`אוט` קונסולה אמצ8973915340

ISUZU498.51מגן שמש נהג8973916653

ISUZU589.57(אפור)חובק הגה 8973918400

ISUZU377.35`)בז)חובק הגה 8973918410

ISUZU128פנס תיקרה אמצעי8973918633

ISUZU1980.55`)בז)ימין` חגורת בטחון אח8973923431

ISUZU1980.55`)בז)שמאל` חגורת בטחון אח8973923491

ISUZU594.06ז`ימין ב` חגורת בטחוןאח8973923561

ISUZU1084.71ימין` חגורת בטחון אח8973923710

ISUZU1084.71שמאל` חגורת בטחון אח8973923730

ISUZU276.99מגן שמש נוסע8973923900

ISUZU200(כסף)ידית חיצונית נוסע 8973925271

ISUZU403.29(כסף)ידית חיצונית נהג 8973925291

ISUZU411.39(כסף)שמאל ` ידית לדלת אח8973925311

ISUZU571.61(כסף)ימין ` ידית לדלת אח8973925331

ISUZU26.7כפתור כיוון לחגורת ביטחון8973926470

ISUZU12.64תפס למגן שמש8973926480

ISUZU328.5(אפור)מגן שמש נהג8973927572

ISUZU269.35פתח אויר שמאל8973927900

ISUZU254.43חובק הגה8973927921

ISUZU3.12קליפס8973928370

ISUZU492.24(RBD)מאפרה מושלמת 8973929780

ISUZU471.18מאפרה מושלמת8973929790

ISUZU753.87ימין` ניקל כנף אח8973929930

ISUZU753.87ימין` ניקל קשת אח8973929990

ISUZU753.87`שמ` פס קישוט אח8973930000

ISUZU49.65(אפור)כסוי לכסא 8973933250

ISUZU157.96סורג לרמקול8973935640

ISUZU344.87`גומי לניקל קשת קד8973938820

ISUZU150.12(ז`ב`(קשת לגלגל קד8973938840

ISUZU75.75)אפור(`קישוט צד למגן קד8973938920

ISUZU73.9(ז`ב)`תוספת למגן קד8973938940

ISUZU291.45`מאפרה אח8973939451

ISUZU1200.57שמאל` ריפוד דלת אח8973939473

ISUZU2305.45(אפור)שמאל` ריפוד דלת אח8973939493

ISUZU101.43ימין` ידית פנימית לדלת אח8973940480

ISUZU86.13שמאל` ידית פנימית לדלת אח8973940490

ISUZU102.96ידית לכיוון מושב נוסע8973942190

ISUZU59.97ידית לכיוון מושב נהג8973942200

ISUZU92.13בלוח שעונים` כיסוי קד8973942361

ISUZU103.83מכסה לוחיות סימון הילוכים8973944040

ISUZU38.82כפתור לידית גיר8973944050

ISUZU473.67ידית לגיר אוטומטי8973944060

ISUZU527.88כיסוי לקונסולה8973944540

ISUZU897.18`תא חפצים אמצ8973944550

ISUZU280.95(עליון)כיסוי למוט הגה 8973944630

ISUZU160.76פנס תיקרה8973947630

ISUZU160.76(ז`ב)פנס תיקרה 8973947650

ISUZU189.92כיסוי ציר מושב נוסע8973950130

ISUZU189.92כסוי ציר מושב נהג8973950140

ISUZU3448.13`שטיח אח8973950230

ISUZU5468.56ז`שטיח תא מטען ב8973950300

ISUZU7264.48`שטיח קד8973950430



ISUZU1235.49(RBD)` קונסולה אח8973954050

ISUZU1014.05לקבינה` ריפוד אח8973956850

NLSISUZU34.07כיסוי 8973957500

ISUZU2893.43(ספורט)גלגל הגה 8973959280

ISUZU388.55לחצן צופר שחור8973959290

ISUZU110.94`פינה למגן קד8973960330

ISUZU295.26`ניקל קשת קד8973960340

ISUZU394.6`)קד)פנס תקרה 8973960840

ISUZU173.19`שמ` כסוי תחתון קד8973960860

ISUZU244.62`ימ` כסוי תחתון קד8973960870

ISUZU581.7מתג חלון נוסע8973961140

ISUZU1327.66צילינדרים לנעילה` ער8973961160

ISUZU4080.99תפס חגורת בטחון ימין8973962010

ISUZU1147.2`אמצ` חגורת בטחון אח8973962021

ISUZU494.34שמאל` תפס חגורת בטחון אח8973962040

ISUZU2191.71שעון דיגיטלי8973963930

ISUZU1508.94שעון דיגיטלי8973963940

ISUZU2236.68(מפואר)גלגל הגה 8973964540

ISUZU914.39מתג חלון נהג8973965360

ISUZU1187.28מתג חלון נהג8973965380

ISUZU1433.47מראות+מתג חלון נהג 8973965390

ISUZU2598.91ריפוד דלת נוסע8973965670

ISUZU2598.91(אפור)ריפוד לדלת נהג8973965680

ISUZU2598.91ריפוד דלת נוסע8973965710

ISUZU2598.91ריפוד דלת נהג8973965720

ISUZU2598.91ימין` ריפוד לדלת קד8973965730

ISUZU2598.91שמאל` ריפוד לדלת קד8973965740

ISUZU25.74מסגרת לידית פנימית נוסע8973966561

ISUZU22.86מסגרת לידית פנימית נהג8973966571

ISUZU329.46`מתג לגיר אוטומ8973966920

ISUZU282.11לחצן בידית הילוכים8973968350

ISUZU2049.49כפתור ידית הילוכים8973968360

ISUZU20.2כסוי בית נתיכים ימין8973968760

ISUZU40.17כסוי בית נתיכים שמאל8973968770

ISUZU2305.45ימין` ריפוד לדלת אח8973969380

ISUZU2305.45שמאל` ריפוד לדלת אח8973969390

ISUZU2555.3כרית אויר נהג8973978450

ISUZU245`ניקל קשת אח8973978530

ISUZU335.1`גומי לקשת אח8973978540

ISUZU295.74`ניקל קשת אח8973978550

ISUZU1275.33שטיח לרצפה מושלם8973978730

ISUZU1350.15.שטיח לרצפה מושלם8973978780

ISUZU2470.8שטיח8973978850

ISUZU101.96פס קישוט לארגז ימין8973981900

ISUZU145.83פס קישוט לארגז שמאל8973982000

ISUZU224.31(תא מסמכים4X4(כיסוי למתג 8973982050

ISUZU6401.78(אוטו)ידית הילוכים מושלמת8973982750

ISUZU860.51משענת ראש נהג8973983740

ISUZU672.66כסוי תחתון בלוח שעונים8973983870

ISUZU2433.36(דשבורד)לוח שעונים 8973984190

ISUZU336.6פתח אויר ימין8973984210

ISUZU202.2מגן שמש נהג8973984280

ISUZU54.71כסוי בית נתיכים8973984320



ISUZU51.78כסוי למתגים8973984330

ISUZU2656.05תפס חגורת בטחון שמאל8973984980

ISUZU2331.65תפס חגורת בטחון ימין8973984990

ISUZU2598.91ריפוד דלת נוסע8973985030

ISUZU2598.91ריפוד דלת שמאל8973985040

ISUZU86.86ידית לכיוון כסא נוסע8973994090

ISUZU74.52ידית לכיוון כסא נהג8973994110

ISUZU1100.65חגורת ביטחון8973994221

ISUZU959.97חגורת בטחון8973994241

ISUZU22.56כיסוי חגורת בטחון8973994310

ISUZU497.58(לבן)ידית לדלת נהג8973999940

ISUZU354.27שמאל` ידית לדלת אח8974000110

ISUZU325.71ימין` ידית לדלת אח8974000300

ISUZU958.86מתג לחלון נהג8974003830

ISUZU491.58מתג הרמת חלון נוסע8974003870

ISUZU373.07מתג לחלון נוסע8974003880

ISUZU576.48מתג לחלון נוסע8974003890

ISUZU706.38שמאל` מתג חלון אח8974003900

ISUZU707.1ימין` מתג חלון אח8974003910

ISUZU435.48שמאל` מתג לחלון אח8974003920

ISUZU408.3ימין` מתג לחלון אח8974003940

ISUZU458.37ימין` קשוט לדלת קד8974004320

ISUZU417.72שמאל` קשוט לדלת קד8974004350

ISUZU1876.66(זהב)מראה ימין 8974005100

ISUZU2303.22(לבן)מראה ימין8974005150

ISUZU1344.38מתג לחלון נהג8974007490

ISUZU1514.88מתג לחלון נהג8974007510

ISUZU600.3`שמ` מתג חלון אח8974007530

ISUZU577.72ימין` מתג חלון אח8974007540

ISUZU3695.32ריפוד דלת נוסע8974008150

ISUZU3695.32ריפוד דלת נהג8974008160

ISUZU3423.38שמאל` ריפוד דלת אח8974008210

ISUZU3423.38ימין` ריפוד דלת אח8974008220

ISUZU290.84ידית חיצונית לדלת נוסע8974010160

ISUZU603.57ידית חיצונית לדלת נוסע8974010190

ISUZU987.63`ידית חיצונית ימ8974010350

ISUZU229.35ימין` ידית חיצונית לדלת אח8974010460

ISUZU389.7שמאל` ידית חיצונית לדלת אח8974010490

ISUZU473.16קונסולה מושלמת עליונה8974011133

ISUZU921.36ריפוד גג8974011230

ISUZU2641.7ללא חלון חשמ)ריפוד דלת נהג8974011390

ISUZU768.43(כסף)בית רדיו8974012570

ISUZU1887)כסף(מראה ימין8974013191

ISUZU1820.7(כסף)מראה שמאל8974014510

ISUZU1787.73מראה נהג שחור8974014600

ISUZU1527.93(זהב)מראה שמאל 8974014610

ISUZU1847.97(לבן)מראה שמאל8974014620

ISUZU189.42(זהב)כיסוי למראה ימין 8974015360

ISUZU155.55(לבן)כיסוי מראה ימין8974015410

ISUZU179.22(זהב)כיסוי למראה שמאל 8974015420

ISUZU140.79(לבן)מכסה מראה שמאל8974015470

ISUZU189.42(כסף)כיסוי למראה ימין 8974025180

ISUZU189.42(כסף)כיסוי למראה שמאל 8974025210



ISUZU655.59משענת ראש8974026570

ISUZU2031.51`ריפוד מושב אח8974027470

ISUZU2331.86גב` ריפוד מושב אח8974027660

ISUZU1664.01מראה ימין שחור8974027740

ISUZU148.71(שחור)מכסה מראה ימין8974027800

ISUZU355.43(אפור)גומיה פנימית לדלת 8974028430

ISUZU355.2(RBA)גומיה פנימית לדלת 8974028460

ISUZU153.98שמאל` גומיה לסף דלת אח8974028480

ISUZU125.2ימין` גומיה לסף דלת אח8974028500

ISUZU525.21מאפרה מושלמת8974032960

.607מאפרה מושלמת                                                                                   8974032970 ISUZU468.18

ISUZU490.83(ניקל)מאפרה מושלמת 8974032990

ISUZU43.8כיסוי בלוח שעונים8974033090

ISUZU211.14תא מסמכים8974033112

ISUZU629.98תא מסמכים8974033120

ISUZU83.83בית רדיו8974033130

ISUZU539.37(ניקל)` סורג איורור שמ8974033293

N.L.SISUZU1612.6חגורת בטחון8974033361

ISUZU720.81`)אוט)` קונסולה אמצ8974033410

ISUZU858.08`קונסולה אח8974033453

ISUZU744.36`קונסולה אמצ8974033571

ISUZU269.43קישוט סף8974034551

ISUZU133.91לפח סף` כסוי אח8974034571

ISUZU249.81`שמ` כסוי תחתון קד8974034590

ISUZU228.99ימין` כסוי תחתון קד8974034610

ISUZU127.44`כסוי סף עליון שמ8974034645

ISUZU127.44כסוי סף עליון ימין8974034665

ISUZU168מגן שמש נהג8974034700

ISUZU346.75מגן שמש נוסע8974034721

ISUZU316.98מגן שמש נהג8974034742

ISUZU806.67קונסול בגג8974035263

ISUZU620.31קונסולה בגג8974035273

ISUZU4.3קליפס לקונסול8974035290

ISUZU560.25`כסוי פנימי עליון לעמוד שמ8974035401

ISUZU560.25`כסוי פנימי עליון לעמוד ימ8974035421

ISUZU396.42`כסוי תחתון לעמוד שמ8974035443

ISUZU253.44כסוי תחתון לעמוד ימין8974035463

ISUZU507.27`גומיה למשקוף דלת קד8974035900

ISUZU508.71גומיה לדלת8974035920

ISUZU355.92שמאל` גומי סף דלת אח8974035940

ISUZU398.33ימין` גומי סף דלת אח8974035960

ISUZU788.07מתג חלון נהג8974036190

ISUZU1072.89מתג חלון נהג8974036200

ISUZU498.94(כסף)מתג חלון נהג 8974036210

ISUZU7001.8ידית הילוכים8974036420

ISUZU6153.32(עור)ידית הילוכים8974036560

ISUZU148.71(שחור)מכסה מראה נהג8974036590

ISUZU281.31(אדום)כיסוי מראה ימין8974036640

ISUZU281.31(אדום)כיסוי מראה שמאל8974036700

ISUZU81.09מכסה פתיחת דלתית דלק8974036830

ISUZU388.5חובק הגה8974036871

ISUZU2822.58גלגל הגה8974036882

ISUZU1090.95מתג חלון נהג8974036930



ISUZU1419.25מתג חלון נהג8974036940

ISUZU2598.91ריפוד דלת נוסע8974037040

ISUZU2468.95ריפוד דלת נהג8974037050

ISUZU2598.91ריפוד לדלת ימין8974037100

ISUZU2598.91ריפוד דלת נהג8974037110

ISUZU3118.74ריפוד דלת נהג8974037130

ISUZU17.85וו תליה8974037200

ISUZU231.8(CRUISE)מתג 8974038840

ISUZU532מתג חלון נוסע8974038940

ISUZU601.76מתג חלון ימין8974038950

ISUZU481.74שמאל` מתג לחלון אח8974038960

ISUZU649.78ימין` מתג חלוןאח8974038970

ISUZU3990(עור)גלגל הגה 8974039002

ISUZU366.57מתג כיוון פנסים ראשיים8974039010

ISUZU339.06`מתג אור ערפל אח8974039020

ISUZU278.76מתג עמעם אור פנימי8974039030

ISUZU445.1ללא אור ע`(מתג אור ערפל אח8974039040

ISUZU369.54`מאפרה אח8974039231

ISUZU495.27כיסוי גלגל הגה8974039371

ISUZU649.14כסוי תחתון לוח שעונים8974039430

ISUZU545.78כסוי תחתון לוח שעונים8974039440

ISUZU61.87כסוי בית נתיכים8974039460

ISUZU20.67כסוי ידית בלם יד8974039510

ISUZU637.71כיסוי ידית הילוכים8974039660

ISUZU1406.83מכסה לקונסולה8974039680

ISUZU14.07תפס למגן שמש8974039900

ISUZU11.49תפס למגן שמש8974039910

ISUZU111.47ימין` פס קישוט אח8974042510

ISUZU111.47ימין` פס קשוט אח8974042520

ISUZU111.47שמאל` פס קישוט אח8974042530

ISUZU111.47שמאל` פס קשוט אח8974042540

ISUZU148.45פס קישוט דלת נוסע8974042550

ISUZU106.29ימין` פס קשוט דלת קד8974042560

ISUZU148.45פס קישוט דלת נהג8974042570

ISUZU148.45שמאל` פס קשוט דלת קד8974042580

ISUZU123.88ימין` פס קישוט דלת אח8974042590

ISUZU123.88ימין` פס קשוט דלת אח8974042600

ISUZU123.88שמאל` פס קישוט דלת אח8974042610

ISUZU123.88שמאל` פס קשוט דלת אח8974042620

ISUZU125.23ידית אחיזה8974043160

ISUZU3408.69(עור)ידית הילוכים מושלמת 8974044670

ISUZU441.96כסוי ללוח שעונים8974048740

ISUZU1982.64ימין` ריפוד לדלת אח8974049330

ISUZU2481.63ימין` ריפוד דלת אח8974049390

ISUZU133.68ידית פנימית דלת נהג8974049440

ISUZU1837.65מכסה לקונסולה8974049450

ISUZU127.08ידית פנימית לנוסע8974049600

ISUZU280.82(כסף)מתג הרמת חלון נוסע 8974052170

ISUZU1074.36(קבינה.ח)שטיח מושלם8974057370

ISUZU1785.12שטיח8974057460

ISUZU2846.41שטיח מושלם8974057480

ISUZU874.66(קבינה.ד)שטיח מושלם8974057490

ISUZU367.84`סורג איורור שמ8974058703



ISUZU3107.4רפוד גג פנימי8974058980

ISUZU1204.02קונסולה+ריפוד גג8974058990

ISUZU801.78(ללא פנס תקרה)ריפוד גג8974059020

ISUZU1713.5ריפוד לגג דבל קבינה8974059040

ISUZU1344.21(פנס תקרה)ריפוד גג8974059050

ISUZU63.87ידית פתיחת דלתית דלק8974059540

ISUZU2328.21(דשבורד)לוח שעונים8974059580

ISUZU499.04סורג ימין למזגן8974059593

ISUZU1449.35(דשבורד)לוח שעונים8974059670

ISUZU4205.43)דשבורד(לוח שעונים8974059671

ISUZU360.88(ניקל)סורג איורור ימין 8974059683

ISUZU2781.42גלגל הגה8974061390

ISUZU653.8(עור)כפתור לידית הילוכים8974061820

ISUZU122.49כפתור ידית הילוכים8974061840

ISUZU617.01(גיר)` קונסולה אמצ8974070830

ISUZU3043.71שעון דיגיטלי8974073590

ISUZU2761.67שעון דיגיטלי8974073600

ISUZU381.44(כסף) 4X4מתג ל8974073620

ISUZU281.26(לחצנים עגולים4X4(מתג ל8974073640

ISUZU470.3ימין` תפס חגורת בטחון אח8974075630

ISUZU459.32שמאל` תפס חגורת בטחון אח8974075640

ISUZU73.74מוביל משענת ראש8974075850

ISUZU62.06מוביל משענת ראש8974075860

ISUZU860.51משענת ראש8974076110

ISUZU68.04ידית למושב נוסע8974076160

ISUZU62.48ידית למושב נהג8974076210

ISUZU1429.83ריפוד למושב8974076220

ISUZU2255.79ריפוד גב מושב נהג8974076240

ISUZU2255.79ריפוד גב מושב נוסע8974076340

ISUZU1401.09ריפוד מושב נהג8974076860

ISUZU1752.81תפס חגורת בטחון שמאל8974076870

ISUZU1880.16ריפוד מושב נהג8974076900

ISUZU1578.96ריפוד מושב8974076970

ISUZU236.28(ניקל)מאפרה 8974078360

ISUZU236.28(ניקל)מאפרה 8974078370

13חגורת בטחון נהג                                                                                  8974078450 ISUZU1612.6

ISUZU241.31כיסוי סמן הילוכים8974078710

ISUZU26.26לחצן נעילת ידית הילוכים8974078720

ISUZU1258.41שטיח מושלם8974079630

ISUZU47.7בית נתיכים` כסוי שמ8974080480

ISUZU38.38בית נתיכים` כסוי שמ8974080490

ISUZU52.68ידית לחלון8974080660

ISUZU366.94(כסף)` ימ` ידית דלת קד8974080740

ISUZU374.55(כסף)` שמ` ידית דלת קד8974080870

ISUZU254.92ידית לדלת נוסע8974080980

ISUZU603.57(לבן)ידית לדלת ימין8974080990

ISUZU396.3אפור מלכותי)ידית לדלת ימין8974081060

ISUZU321.2`ידית חיצונית שמ8974081120

ISUZU444.18(אפור מלכותי)ידית לדלת נהג8974081210

ISUZU293.07(שחור)` ימ` ידית לדלת אח8974081700

ISUZU422.22ימין` ידית דלת אח8974081720

ISUZU571.61(כסף)` ימ`ידית דלת אח8974081740

ISUZU364.62אפור מל)ימין` ידית לדלת אח8974081790



ISUZU445.47(שחור)` שמ` ידית דלת אח8974081850

ISUZU250.2ידית דלת נהג8974081860

ISUZU472.14שמאל` ידית דלת אח8974081870

ISUZU290.55(כסף)` שמ` ידית דלת אח8974081890

ISUZU364.65אפור מל)שמאל` ידית לדלת אח8974081940

ISUZU120.36ידית אחיזה8974083050

ISUZU2243.98(שחור)מראה שמאל8974083195

ISUZU2906.94(זהב)מראה שמאל8974083215

ISUZU2388.52מראה שמאל8974083225

ISUZU2299.02(אפור כהה)מראה שמאל8974083265

ISUZU2243.98(אפור כהה)מראה ימין8974083634

ISUZU3074.13(שחור)מראה ימין8974083654

ISUZU2402.16(לבן)מראה ימין8974083674

ISUZU263.61תכלת קרחוני)ידית לדלת ימין8974084160

ISUZU482.37(תכלת קרחוני)ידית לדלת נהג8974084200

ISUZU359.97תכלת קר)ימין` ידית לדלת אח8974084350

ISUZU359.97תכלת קר)שמאל` ידית לדלת אח8974084390

ISUZU1313.44.מראות מתקפ+מתג חלון נהג8974085850

ISUZU901.17מראות)+כסף)מתג חלון נהג8974085860

ISUZU1190.04מתג חלון נהג8974085870

ISUZU971.36מתג חלון נהג8974085880

ISUZU114.75ידית פנימית שמאל8974086681

ISUZU98.58ידית פנימית ימין8974086691

87כפתור ידית הילוכים                                                                               8974087160 ISUZU1222.23

ISUZU2331.65תפס חגורת בטחון ימין8974088680

19תפס חגורת בטחון שמאל                                                                             8974088690 ISUZU2331.65

ISUZU165.93`ריפוד לעמוד קד8974088710

ISUZU254.37כיסוי סף ימין8974088730

ISUZU3490.32כרית אויר נוסע8974089030

ISUZU1090.8בית רדיו8974091710

ISUZU1074.64(כסף)בית רדיו8974091720

ISUZU238.7כיסוי לוח שעונים8974091780

ISUZU817.79תא כפפות8974091790

ISUZU2629.62(מפוארת)` קונסולה אח8974091860

ISUZU543.08`מאפרה אח8974093550

ISUZU156.31`פנס תקרה אח8974114390

ISUZU157.91פנס תקרה8974114400

ISUZU300.03`פנס תקרה קד8974117440

ISUZU42.4ידית פתיחת מכסה מנוע8974117810

ISUZU1612.6`חגורת בטחון אח8974131800

ISUZU165.84(כסף)מכסה למראה שמאל8974143910

ISUZU178.98(לבן)מכסה למראה שמאל8974143960

646ISUZU165.84(לוחכמכסה למראה שמאל )8974143970

ISUZU188.79(שחור)מכסה למראה שמאל8974143990

ISUZU143.04(אפור כהה)מכסה למראה שמאל8974144000

ISUZU165.84(כסף)מכסה למראה ימין8974144020

ISUZU178.98(לבן)מכסה למראה ימין8974144070

ISUZU111(כחול(646מכסה למראה ימין8974144080

ISUZU188.79(שחור)מכסה למראה ימין8974144100

ISUZU143.04(אפור כהה)מכסה למראה ימין8974144110

ISUZU219.78(זהב)מכסה למראה ימין8974144130

ISUZU224.37(זהב)מכסה למראה שמאל8974144420

ISUZU1038.61תא כפפות8974156580



ISUZU2524.8(אפור כהה)מראה ימין8974158880

ISUZU2772.48(שחור)מראה ימין8974158900

ISUZU2912.34(זהב)מראה ימין8974158910

ISUZU2583.66(לבן)מראה ימין8974158920

ISUZU2783.04(כסף)מראה ימין8974158930

ISUZU3005.04(לבן)מראה שמאל8974158950

ISUZU2933.85(שחור)מראה שמאל8974158960

ISUZU2866.47(כסף)מראה שמאל8974158970

ISUZU2733.06(זהב)מראה שמאל8974158980

1950מראה שמאל                                                                                      8974158990 ISUZU2701.11

ISUZU3187.92(אםור כהה)מראה שמאל8974159020

ISUZU337.34מגן שמש ימין8974159510

ISUZU513.65)שחור(ידית לדלת ארגז8974165192

ISUZU558.42)לבן(ידית לדלת ארגז8974165212

ISUZU558.45)אדום(ידית לארגז8974165222

ISUZU372.28ידית לדלת מטען8974165232

ISUZU14.37כיסוי חור לבורג ריפוד8974166100

ISUZU76.41מכסה בית נתיכים ימין8974166123

16C(ISUZU37.83כיסוי ידית הילוכים 8974166142

ISUZU208.53מסגרת בלוח שעונים8974166182

ISUZU1161.66לוח שעונים8974166211

ISUZU697.83לוח שעונים8974166224

ISUZU117.94סורג אויר עליון ימין8974166252

ISUZU118.06`סורג אויר עליון שמ8974166262

ISUZU428.51בית לוח שעונים8974166281

ISUZU709.8דלתית תא כפפות8974166292

ISUZU190.44בית מאפרה8974166323

ISUZU363)ניקל(סורג אויר ימין8974166374

ISUZU337.56)ניקל(סורג אויר שמאל8974166384

ISUZU424.65)שחור(סורג אויר שמאל 8974166404

ISUZU4711.91כרית אויר נהג8974166414

ISUZU420.09כיוון גובה חגורת ביטחון8974166451

ISUZU57.15מכסה עליון לחגורת בטחון8974166462

ISUZU32.67מסגרת לידית בלם יד8974166512

4X4ISUZU39.87` מכסה קד8974166592

2X4ISUZU40.96` מכסה קד8974166601

ISUZU147.36ריפוד תחתון שמאל8974166733

ISUZU280.89ריפוד תחתון ימין8974166753

ISUZU390.42קונסולה בגג8974166903

ISUZU17.54קליפס לריפוד גג8974166960

ISUZU107.28ידית אחיזה8974166983

ISUZU22.44כיסוי ידית אחיזה8974167000

ABRISUZU150.18ידית פנימית דלת נוסע 8974167263

ABRISUZU150.18ידית  פנימית דלת נהג 8974167283

DBRISUZU149.58ידית פנימית דלת נוסע 8974167303

DBRISUZU149.58ידית פנימית דלת נהג 8974167323

ISUZU116.25כיס לדלת נוסע8974167483

ISUZU87.45כיס לדלת נהג8974167493

ISUZU60.69תא בדלת נוסע8974167501

ISUZU73.11תא בדלת נהג8974167511

ISUZU54.95כיסוי למושב8974167854

ISUZU4876.26גלגל הגה8974167963

ISUZU2375.5גלגל הגה8974167973



ISUZU3675.16קרוז ובקרה לר+גלגל הגה עור8974168003

ISUZU4833.06)מפואר(גלגל הגה עור8974168013

ISUZU4894.53גלגל הגה8974168023

ISUZU176.25מתג חירום8974168050

ISUZU227.64`מאפרה קד8974168111

ISUZU355.38)תחתון(כסוי לגלגל הגה 8974168561

ISUZU98.58מסגרת למתג8974168571

ISUZU98.58מסגרת למתג8974168581

ISUZU253.05חובק הגה  עליון8974168634

ISUZU465.27)כפול(`תפס חגורת בטחון אח8974169371

ISUZU174.24`שמ` פח סף קד8974169443

ISUZU182.76ימין` פח סף קד8974169463

ISUZU147.45`שמ` פח סף אח8974169485

ISUZU182.79ימין` פח סף אח8974169505

ISUZU420.72כיסוי עליון לעמוד אמצעי שמ8974169592

ISUZU420.9כיסוי עליון לעמוד אמצעי ימ8974169602

ISUZU351.45ריפוד עמוד אמצעי שמאל8974169614

ISUZU246.06ק.צ(` ריפוד פנימי לעמוד שמ8974169651

ISUZU432.72.צ(ריפוד פנימי לעמוד ימין 8974169671

ISUZU293.37ק.ד` כיסוי עליון לעמוד שמ8974169690

ISUZU433.77ק.כיסוי עליון לעמוד ימין ד8974169710

ISUZU53.18ימין` קישוט לדלת אח8974169870

ISUZU54.7`שמ` קישוט לדלת אח8974169880

ISUZU91.47ימין` תא לדלת אח8974169892

ISUZU91.47`שמ` תא לדלת אח8974169902

ISUZU458.94`מתג לחלון אח8974170040

ABRISUZU2002.32 (ימין` ריפוד לדלת אח8974170074

ABRISUZU1994.82 (שמאל` ריפוד לדלת אח8974170094

DBRISUZU2002.32 (ימין` ריפוד לדלת אח8974170114

DBRISUZU2481.63(` שמ` ריפוד לדלת אח8974170134

ISUZU1054.44חגורת בטחון ימין8974170180

ISUZU1586.45(אמצעית)` חגורת בטחוןאח8974170210

ISUZU1586.45חגורת בטחון נהג8974170250

ISUZU1507.2`חגורת בטחון אח8974170310

ISUZU432.72.ח(ריפוד פנימי לעמוד ימין 8974171143

ISUZU432.72.ח(ריפוד פנימי לעמוד שמאל 8974171163

ISUZU416.79ק.ח` כיסוי עליון לעמוד שמ8974171181

ISUZU416.79כיסוי עליון לעמוד ימין8974171201

ISUZU650.04ק.ח` ריפוד אח8974171241

DBRISUZU730.83מכסה לידית הילוכים 8974171502

ISUZU748.02מכסה לידית הילוכים8974171512

ISUZU491.65 אוDBRכיסוי  ידית הילוכים 8974171521

ABRISUZU548.1כיסוי ידית הילוכים 8974171531

ISUZU2466.84מגירה שמאל תחתונה8974173981

ISUZU1984.02מגירה ימין תחתונה8974174001

ISUZU6296.18כרית אויר נהג8974174017

ISUZU1357.02אמצעית` חגורת בטחון אח8974174053

ISUZU208.17מכסה תחתון לחגורת בטחון8974174080

ISUZU307.17מכסה תחתון לחגורת בטחון8974174091

ISUZU2339.55קונסולה8974174107

ISUZU2316.54קונסולה8974174127

ISUZU233.49מגן שמש נהג8974174492

ISUZU203.82מגן שמש8974174524



ISUZU260.37מגן שמש נהג8974174532

DBRISUZU1014.05` ריפוד אח8974174663

ABRISUZU616.02` ריפוד אח8974174670

ISUZU628.06מתג חלון נהג8974174700

ISUZU611.9מתג לחלון נהג8974174710

ISUZU4897.73ידית הילוכים אוטומטי מושלמ8974175263

ISUZU325.65חובק הגה8974175276

ISUZU376.65חובק הגה תחתון8974175286

ISUZU617.76מתג לחלון נוסע8974175310

ISUZU6244.44כרית אויר נהג8974182980

ISUZU1513.76חגורת בטיחות נהג8974184250

ISUZU1065.99חגורת בטחון נוסע8974184280

ISUZU1016.94תא משקפיים8974184393

ISUZU123.3ידית אחיזה8974184430

ISUZU1230.24מתג חלון נהג8974185750

ISUZU946.71מתג חלון נהג8974185890

ISUZU391.02)אפור(4X4מתג ל8974188090

2XISUZU159.36כיסוי פנימי למשקול ימין 8974193303

4XISUZU204.24כיסוי פנימי למשקול ימין 8974193313

2X4ISUZU204.24כיסוי פנימי למשקול 8974193323

ISUZU213.12ג)כיסוי פנימי למשקוף שמאל 8974193333

ISUZU145.23`ידית אחיזה שמ8974193575

ISUZU2045.76)מפואר(ריפוד לדלת נהג8974193587

ISUZU1967.1ריפוד לדלת נהג8974193607

ISUZU3278.5)מפואר(ריפוד לדלת נוסע8974193617

ISUZU279.64מגן שמש8974193733

ISUZU972.15.ק.ריפוד לגג ח8974193751

6WV-ISUZU1490.22ק . ריפוד לגג ד8974193814

6WVISUZU1011.75+ק . ריפוד לגג ד8974193824

6KDISUZU1713.5-ק . ריפוד לגג ד8974193834

ISUZU1967.1ריפוד לדלת נוסע8974193877

ISUZU12.25קליפס לריפוד דלת8974193880

ISUZU119.25כפתור ידית הילוכים8974193902

HRISUZU2020.38תפס חגורת בטחון 8974194351

ISUZU93.48פנס תקרה8974199920

ISUZU62.88כפתור ידית הילוכים8974210160

ISUZU496.08כפתור לידית הילוכים8974210170

ISUZU558.42)כסף(ידית לארגז8974211432

4X4ISUZU115.6סמל 8974211951

4X4ISUZU115.6סמל 8974211961

ISUZU7453.03כרית אויר ימין8974220620

ISUZU501.3כיסוי ידית הילוכים8974220691

ISUZU335.97)שחור(ידית לדלת 8974224270

ISUZU334.68)אפור(ידית לדלת 8974224280

ISUZU334.68)כסף(ידית לדלת8974224330

ISUZU408)לבן(ידית לדלת 8974224360

ISUZU43.47)שחור(מכסה לידית 8974224411

ISUZU43.47)אפור(מכסה לידית 8974224421

ISUZU43.47)כסף(מכסה לידית 8974224431

ISUZU44.31)אדום)מכסה לידית 8974224451

ISUZU44.31)כסף(מכסה לידית8974224471

ISUZU43.44)לבן(מכסה לידית 8974224501

ISUZU40.56)שחור(` מכסה לידית דלת אח8974224541



ISUZU40.56)אפור(` מכסה לידית דלת אח8974224551

ISUZU40.56)כסף(` מכסה לידית דלת אח8974224561

ISUZU40.56)כסף(כיסוי לידית לדלת 8974224601

ISUZU47.32)לבן(`  מכסה לידית דלת אח8974224631

ISUZU805.68)גיר רגיל(`קונסולה קד8974227640

ISUZU519.42`קונסולה אח8974227710

ISUZU498.51כסוי תחתון לוח שעונים8974228230

ISUZU74.7כסוי בית נתיכים8974228270

ISUZU64.47כסוי למתגים8974228290

ISUZU273.45מגן שמש8974228602

ISUZU1943.85ק.שטיח מושלם ח8974230315

ISUZU1892.1ק.שטיח ד8974230335

ISUZU1991.1ק.שטיח מושלם ד8974230456

ISUZU350.7סורג אויר ימין8974230712

ISUZU520.68`סורג אויר שמ8974230722

RISUZU417.69מחזיק כוסות 8974230730

LISUZU358.02מחזיק כוסות 8974230740

ISUZU118.16)צד(סורג אויר ימין 8974230760

ISUZU118.16)צד(סורג אויר שמאל 8974230770

ISUZU3419.94דשבורד  מושלם8974230830

8974230830PדשבורדISUZU3400

ISUZU282.21כיסוי כרית אויר8974230842

ISUZU345.63כיסוי כרית אויר נוסע8974230850

ISUZU770.28`קונסולה אח8974230863

ISUZU8.7מנעול לקונסולה8974230890

ISUZU357.56לקונסולה` מסגרת אח8974230912

ISUZU144.96`פתח אויר אח8974230922

ISUZU221.28`כיסוי לקונסול קד8974230933

ISUZU290.6דלתית לקונסולה8974230941

HLISUZU2154.36תפס חגורת בטחון 8974231471

ISUZU2014.35ריפוד למושב נוסע8974231570

ISUZU1302.09ריפוד למושב נהג8974231590

ISUZU143.94)כסף(כפתור לידית גיר רגיל 8974233140

ISUZU836.68מסגרת לוח שעונים8974233190

ISUZU501.12דלתית תא מסמכים8974233201

ISUZU1993.88קונסולה8974233311

ISUZU2528.82בגג` קונסול קד8974233321

ISUZU127.77מכסה לידית אחיזה8974233473

ISUZU1770.09)מפואר(מגירה שמאל תחתונה8974234240

ISUZU83.9ה"מכסה ת8975006680

ISUZU1900חיישן זרימת אויר8976019670

ISUZU4.12גומיה למזרק8976022180

ISUZU61.81תפס לצינור שמן8976035220

ISUZU46.23תפס8976035230

ISUZU952.03מגן רוחב8976094627

ISUZU759.08מגן רוחב8976294281

ISUZU88.51כיסוי לנורה ראשית8976759610

ISUZU732.87מחזק פנימי`-פגוש קד8978000888

ISUZU106.98תמך ימין פגוש8978000961

ISUZU88.75`ימ` מחזיק פגוש אח8978001181

ISUZU88.75`שמ` מחזיק פגוש אח8978001191

ISUZU179.32תושבת לפגוש אחורי8978001312

ISUZU164.04תומך מגן אחורי8978001322



ISUZU8.33תפס פנס צד8978007410

ISUZU282.9גומית גשם ימנית לדלת קדמית8978007546

ISUZU318.03שמ` גומי פנימי חלון דלת אח8978007856

ISUZU318.03ימ` גומי פנימי חלון דלת אח8978007866

ISUZU1640.86למרכב` קורה אח8978008454

ISUZU5.55ימין` קליפס כנף אח8978009631

ISUZU5.55שמאל` קליפס כנף אח8978009641

ISUZU444.29`ימ` מגן םגוש אח8978009650

ISUZU423.16`שמ` מגן פגוש אח8978009660

ISUZU456.76חיזוק פנימי לטמבון אחורי8978009824

ISUZU3821.89דלת אחורית ימין עם חורים8978010780

ISUZU3821.89בלי חורים` ימ` דלת אח8978010790

ISUZU3426.47`דלת (5פח אחורי תחתון ימין8978010909

ISUZU385.12תמך מיצב קדמי ימין8978011554

ISUZU385.12תמך מיצב קדמי שמאל8978011564

ISUZU18.85אום פגוש אחורי8978011851

ISUZU20.87מרווח לזרוע מתלה8978012220

ISUZU1740.44פח עליון מכסה מנוע8978014061

ISUZU11.61גומיה מכסה מנוע8978014095

ISUZU417.61`)דלת(5לגג ימין` מסילה אח8978015270

ISUZU417.61`)דלת(5לגג שמאל` מסילה אח8978015280

ISUZU1609.83כנף קדמית ימין8978015470

ISUZU3503.6כנף קדמית שמאל8978015480

ISUZU4.04תפס פנס צד8978015720

ISUZU1.63גרומט8978016351

ISUZU1365.89עמוד אמצעי ימין8978018702

ISUZU1365.89עמוד אמצעי שמאל8978018712

ISUZU3247.38`)דלת(2תחתון ימין` פח אח8978018746

ISUZU431.87לגג ימין` מסילה אח8978019180

ISUZU42.26תפס דלת8978021650

ISUZU823.07פח חיזוק ריצפה עליון8978021771

ISUZU1482.11פח חיזוק ריצפה תחתון8978021781

ISUZU829.26קורה לתיבת הילוכים8978023964

ISUZU4.08גרומט8978025070

ISUZU87.55לסורג` פח ימ8978025113

ISUZU190.98לסורג` פח שמ8978025123

ISUZU84.72לסורג` פח ימ8978025133

ISUZU93.87לסורג` פח שמ8978025143

ISUZU94.64נחיר מתיז שמשות שמאלי8978026740

ISUZU212.9`חיבור תחתון עמוד אמצעי ימ8978027562

ISUZU212.9`חיבור תחתון עמוד אמצעי שמ8978027572

ISUZU1149.55`)דלת (3פח סף ימין8978029014

ISUZU5.02גרומט8978029352

ISUZU5.52מנעול לקונסולה לטרופר8978030020

ISUZU318.29`ימ` ניקל משקוף קד8978030764

ISUZU318.29שמאל` ניקל משקוף קד8978030774

ISUZU201.81ימין` ניקל מעל דלת אח8978030784

ISUZU212.11שמאל` ניקל מעל דלת אח8978030794

ISUZU122.03ימין` ניקל צד חלון אח8978030803

ISUZU89.81פלטה פנס אחורי8978030850

ISUZU89.81פלטה פנס אחורי8978030860

ISUZU399.57ציר דלת אחורית ימין תחתון8978031319

ISUZU7.74`תפס ניקל שמשה קד8978031595



ISUZU300.6בית מאפרה חיצוני8978032043

ISUZU712.66חיזוק אמצעי לגג8978032551

ISUZU68.8`גומיה לכנף אח8978032651

ISUZU82.68חיבור פח סף שמאל8978032833

ISUZU5.33בורג לתפס דלת מטען8978032980

ISUZU3.78סגר זכר קונסולה לטרופר8978033041

ISUZU27.06בורג לתפיסת גלגל רזרבי8978034620

ISUZU194.94תושבת8978034960

ISUZU94.78`)דל(3ציר לחלון אמצעי8978035424

ISUZU122.89`בית מנעול אח8978036304

ISUZU47.55מכסה ציר מכסה מנוע8978036311

ISUZU823.07`פלטה אח8978037331

ISUZU386.78ציר דלת אחורית שמאל תחתון8978037379

ISUZU3587.33`שמ` פח חיזוק עמוד אח8978037427

ISUZU3406.08`שמ` פח חיזוק עמוד אח8978037437

ISUZU2380.41מראה מכלל דלת שמאל8978039446

ISUZU2285.24מראה מכלל דלת ימין8978039457

ISUZU1121.94מראה מכללי לדלת8978039627

ISUZU1108.58מראה מכלל לדלת8978039636

ISUZU843.08בית נתיכים8978039832

ISUZU87.17`תומך צד ימין פגוש אח8978039921

ISUZU118.6`פגוש אח` תומך צד שמ8978039932

ISUZU9.77`תפס למגן אח8978040502

ISUZU827.56מרווח פגוש קדמי8978041542

ISUZU146.86מחזיק פגוש קדמי8978041550

ISUZU52.56`כסוי לפנל דלת אח8978042382

ISUZU376.93פנל פנימי תחתון שמאל8978042663

ISUZU161.13כסוי לרמקול8978043340

ISUZU429.63מגן שמש ימני8978045496

ISUZU429.63מגן שמש שמאלי8978045706

ISUZU103.28כיסוי חגורת בטחון8978046371

ISUZU3.96`לחצן כיסוי דלת אח8978047050

ISUZU185.69אטם גומי לחלון8978047861

ISUZU107.19מוט תומך מכסה מנוע8978048233

ISUZU87.14`בית מנעול אח8978048264

ISUZU554.97פנל סף8978049966

ISUZU147.92מאפרה8978050691

ISUZU1638.22קונסול גיר רגיל8978050815

ISUZU1638.22קונסולה8978050894

ISUZU5.01`סגר תומך פגוש אח8978051522

ISUZU113.85תמך שמאלי פגוש8978051541

ISUZU68.04`בכנף ימ` תפס מגן אח8978051561

ISUZU46.46`שמ` מחזיק פגוש אח8978051571

ISUZU10.57תפס פגוש אחורי8978051660

ISUZU135.24`ימ` מחזיק פגוש אח8978051713

ISUZU135.24`שמ` מחזיק פגוש אח8978051723

ISUZU4.72גרומט8978051910

ISUZU384.99סמל לסורג מצנן מים8978052141

L.SISUZU117.81סמל 8978052152

ISUZU236.64סמל לדלת8978052182

ISUZU14.79תפס לסמל8978052193

ISUZU9.25תפס מגן פנימי לכנף8978052400

ISUZU15.83בורג לגלגל רזרבי8978052420



ISUZU7805.58לוח המכשירים8978052519

ISUZU1802.25כסוי לוח המכשירים8978052635

ISUZU1271.59חיזוק תחתון לוח המכשירים8978052754

ISUZU1398.64מכסה תחתון לוח מכשירים8978052804

ISUZU69.73מכסה נתיכים8978052881

ISUZU461.46לוח מתגים8978052975

ISUZU451.69טרופר-מאפרה מכלל קדמית ל8978052990

ISUZU552.32` למזגן אחN.L.Sסורג 8978053003

ISUZU668.81תא כפפות8978053247

ISUZU3.43בסיס לידית אחיזה8978053361

ISUZU188.33ידית אחיזה עליונה8978053581

ISUZU2195.56סורג חזית אפור עכבר8978054112

ISUZU292.67מסילה ימין גג שמש8978055260

ISUZU292.67כסוי שמאל לגג נפתח8978055270

ISUZU390.51סגירה חשמ-סגר דלת נהג שמאל8978055466

ISUZU830.81סגירה חשמ-סגר דלת נהג ימין8978055506

ISUZU21.66כפתור סגר דלת8978055540

ISUZU90.6ידית לדלת קדמית פנימית ימי8978055665

ISUZU90.6ידית לדלת קדמית פנימית שמא8978055705

ISUZU450.89גומי קדר לדלת קדמית ימין8978056863

ISUZU547.57גומי קדר דלת קדמית שמאל8978056904

ISUZU78.88סמל לגלגל רזרבי8978056990

ISUZU731.43ספוג לגג נפתח8978057010

ISUZU396.6מתג נעילת דלת נגד גניבה8978057031

ISUZU209.99`ימ` מקשר מנעול דלת אח8978057185

ISUZU405.27מנעול דלת אחורית שמאל8978057262

ISUZU14.13`תפס ניקל שמשה קד8978057373

ISUZU16.48תפס שמשה קדמית שמאל8978057383

ISUZU142.97מחבר לנתיך8978057650

ISUZU57.58`)דל (3גומיה לעמוד8978057922

ISUZU3.93אום מגן בוץ8978058290

ISUZU215.28`מכסה בוץ קדמי ימ8978058660

ISUZU215.28`שמ` מכסה בוץ קד8978058670

ISUZU103.38`)דל(3ניקל חלון אמצעי ימין8978058686

ISUZU176.45`)דל(3ניקל חלון אמצעי שמאל8978058696

ISUZU221.88`)דל(3תפס לחלון אמצעי ימין8978058702

ISUZU221.88`)דל(3תפס לחלון אמצעי שמאל8978058712

ISUZU6.94אום לחלון צד8978058840

ISUZU94.78`)דל(3ציר לחלון אמצעי8978059274

ISUZU126.26מרווח לשילדה8978059420

ISUZU479.07זכוכית פנס ערפל ימין8978059620

ISUZU479.07`פנס ערפל שמ8978059630

ISUZU221.35בית פנס ערפל8978059640

ISUZU116.3פנס איתות צידי מכלל8978059680

ISUZU154.79 לטרופרV-6סמל כנף 8978060042

ISUZU75.02ידית פתיחת  חלון8978060300

ISUZU438.48תפס חגורת בטיחות8978062737

ISUZU421.97מראה פנימית8978063791

ISUZU16.83אטם גומי פח גשם8978065811

ISUZU138.41סמל8978066510

ISUZU145.28 אחורית3.1Dמדבקה 8978066520

3.2ISUZU145.01סמל אחורי 8978066570

ISUZU79.79סמל אחורי8978066590



ISUZU351.36שמאל-זכוכית למראה חשמלית 8978067371

ISUZU379.27ימין-זכוכית למראה חשמלית 8978067391

ISUZU128.13זכוכית מראה שמאל8978067471

ISUZU145.02זכוכית מראה ימין8978067481

ISUZU75.04נועל דלת אחורית8978067940

ISUZU53.35ציר מכסה קונסול8978068155

ISUZU24.32תושבת פנל קדמי8978068341

ISUZU13.17תפס פנל טורפדו8978068351

ISUZU160.6מדבקה איסוזו מכסה חישוק רז8978068720

ISUZU715.76צילינדר לדלת ימין8978069342

ISUZU618.84צילינדר לדלת נהג8978069351

ISUZU239.36צילינדר דלת תא מטען8978069362

ISUZU1077.28` מנעול דלת שמNLSצילינדר 8978069420

ISUZU1624.46מכוון פנס ראשי8978070890

ISUZU2412.95`)דל (3מנוע כיוון פנס ראשי8978070900

ISUZU3.99בורג כיוון פנס ראשי8978070940

ISUZU6.42תותב בורג ווסות פנס ראשי8978070950

ISUZU114.37מחזיק פנס ראשי8978070960

ISUZU68.94תפס לפנס ראשי8978070970

ISUZU18.49פלטה בורג ווסות פנס ראשי י8978070980

ISUZU14.48פלטה בורג כיוון פנס ראשי ש8978070990

ISUZU19.35מחזיק פנס ראשי8978071000

ISUZU65.24מחזיק פנס ראשי8978071010

ISUZU70.78`בית מנורה פנס אח8978071040

ISUZU12.41`תפס פנס אתות קד8978071110

ISUZU358.11פנס ראשי מכלל8978071160

ISUZU612.97פנס ראשי מכלל8978071170

ISUZU106.71צד שמאל-מסגרת לפנס ראשי8978071210

ISUZU4.98בורג לפנס ראשי8978071250

ISUZU3.2`בורג פנס אח8978071260

ISUZU2.67אום לפנס ראשי8978071280

ISUZU9.17בורג וויסות פנס ראשי8978071320

ISUZU3.57בורג וויסות פנס ראשי8978071330

ISUZU310.1פס הדבקה לפגוש זהב8978072221

ISUZU319.09(זהב)פס הדבקה8978072251

ISUZU13.34בורג לחגורת בטחון8978072450

ISUZU319.38מגבים פנסי ראש` טיימר למער8978072990

ISUZU195.73`ימ` מחזיק מגן בוץ אח8978073270

ISUZU195.73`מחזיק מגן בוץ אחורי שמ8978073280

ISUZU47.28`מקשר פנימי מנעול דלת ימ8978073300

ISUZU24.01סגר לדלת ימין8978073320

ISUZU3.43תפס מחזיק חלון8978073380

ISUZU5.51תותב ציר מנוע מגב פנס8978073390

ISUZU130.75תפס לפנס אור מספר8978073581

ISUZU153.47תומך מגן בוץ8978073600

ISUZU5.81גומיה פח גשם8978073800

ISUZU2.91תפס כיסוי תא חפצים8978073810

ISUZU594.59קדמי-מכסה גלגל אלומיניום8978074560

ISUZU516.14אחור- מכסה גלגל אלומיניום 8978074570

ISUZU14.79מחזיק שמשה קדמית תחתון8978074770

ISUZU36.63גומיה למגב פנס ראשי8978074840

ISUZU11.89צינור מתיז מים מגבי פנסים8978074850

ISUZU25.95מקשר צינור מגב שמשה8978074980



ISUZU82.68שסתום מיכל מגב שמשה8978074990

ISUZU81.36אטם מכסה מיכל מגב אחורי8978075050

ISUZU1025מיכל מים מתיז שמשה אחורית8978075080

ISUZU440.49מיכל מים מתיז שמשות8978075104

ISUZU374.34מנוע מתיז שמשות קדמי8978075110

ISUZU27.36אטם מנוע מגב שמשה8978075120

ISUZU18.49מכסה מיכל מגב שמשה8978075140

ISUZU51.87אטם גומי מיכל מגב8978075150

ISUZU452.4מיכל מים למגב8978075174

ISUZU35.7מוט מקשר מגב שמשה8978075190

ISUZU175.69ציר מגב שמשות קדמי ימין8978075220

ISUZU54.16מוט מקשר מגב שמשה8978075230

ISUZU175.69ציר מגב שמשות קדמי שמאל8978075240

ISUZU170.79מנוע מיכל מגב שמשה8978075380

ISUZU19.41`ימ` סגר מוט פתיחת דלת קד8978075670

ISUZU332.29משטח הנחת רגל8978075853

ISUZU25.62`)דל`(3גומיה חלון אח8978075940

ISUZU3`מרווח לשמשה אח8978075951

ISUZU30.64`שמ` סגר מוט פתיחת דלת קד8978076300

ISUZU132.33צינור מיכל מגב שמשה8978076360

ISUZU151.5מגן מיכל מים מתיז8978076370

ISUZU9.87זרוע למנוע מגב8978076380

ISUZU18.49גומיה צנור פנס ראשי8978076420

ISUZU474.93סגר חגורות בטיחות8978077671

ISUZU108.3`מכסה בסיס מראה ימ8978077941

ISUZU108.3`מכסה בסיס מראה שמ8978077951

ISUZU436.39מתג סגר דלת ימין8978078200

ISUZU436.39מתג נעילת דלת8978078210

ISUZU1289.81חיזוק פנימי קנף קדמית ימין8978078240

ISUZU137.43כיסוי לפנס ערפל ימין לטרופ8978078261

ISUZU133.23כיסוי לפנס ערפל שמאל לטרופ8978078271

TROPER 91-ISUZU2987.73פסיה אח 8978078631

ISUZU1886.51כיסוי לפח אבנים צדדי אחורי8978078663

ISUZU847.44כיסוי לפח אבנים צדדי אחורי8978078672

ISUZU1998.51`כיסוי לפח אבנים ימ8978078682

ISUZU2075.38שמ` כסוי לפח אבנים צדדי קד8978078692

ISUZU1194.19מגן בוץ8978078701

ISUZU1194.19מגן בוץ8978078711

ISUZU60.46גומיה למגב שמאל8978079640

ISUZU59.22גומיה למגב ימין8978079650

ISUZU167.2מד גובה מיכל מגב8978079820

ISUZU51.21מנעול לבורג סגגגר גלגל רזר8978081170

ISUZU13.21גומי למכסה מנוע8978081191

ISUZU13.74תפס לחלון אחורי8978081200

ISUZU177.77כיסוי תחתון לחגורת בטיחות8978082043

ISUZU5.81גומיה פנימית לדלת8978082261

ISUZU10.3קליפס לפנס8978083801

ISUZU78.78צמה למעבה8978084410

ISUZU14.79בולם דלת אחורית8978085191

ISUZU234.3`ימ` מגן בוץ אח8978085250

ISUZU234.3`שמ` מגן בוץ אח8978085260

ISUZU2282.74מראה חיצונית ימין8978085577

ISUZU2140.8מראה חיצונית8978085615



ISUZU408.1ימין` תפס מגן אח8978086023

ISUZU388.82שמאל` תפס מגן אח8978086033

ISUZU7.13סגר פטנט לבידוד מכסה מנוע8978086230

ISUZU6.08כסוי לבורג חגורת בטחון8978086670

ISUZU281.84`פתח אוורור שמ8978086760

ISUZU408.72פתח אוורור אמצעי8978086782

ISUZU997.93`מסגרת מספר קד8978086831

ISUZU141.93זרוע מגב שמשות ימין8978086941

ISUZU109.86זרוע מגב שמשות אחורי8978086970

ISUZU5.16לולב לתפס דלת8978087921

ISUZU47.45זרוע מכסה מנוע8978088220

ISUZU4.83בורג לחיזוק גלגל ספייר8978088260

ISUZU9.99תפס חלון אמצעי8978088420

ISUZU991.04בית נתיכים8978088831

ISUZU2095.98סורג קדמי מצנן מים8978088922

ISUZU752.28אלומיניום-טסה קדמית לטרופר8978089140

ISUZU752.28אלומיני-טסה אחורית לטרופר 8978089170

ISUZU2286.43סורג קדמי8978089403

ISUZU168.58זרוע מגב שמשות שמאל8978089701

ISUZU1498.22ימין-קצה פח אבנים8978089923

ISUZU1427.17שמאל- מכסה קצה פח אבנים 8978089933

ISUZU11.82`תפס לשמשה אח8978089991

ISUZU39.62סמל על מכסה גלגל ספייר8978091560

ISUZU16.91גומיה לניקוז מים8978091670

ISUZU5400טרו-כיסוי קשיח לגלגל רזרבי8978091804

ISUZU2246.28-כיסוי לפח אבנים צדדי קדמי8978091832

ISUZU2139.03-כיסוי לפח אבנים צדדי קדמי8978091962

ISUZU3018.1חגורת בטיחות צד ימין8978095650

ISUZU3018.1חגורת בטיחות צד שמאל8978095670

ISUZU9.77קליפס למגן בוץ8978095790

ISUZU1885.72מגן רוח לגג נפתח8978095870

ISUZU16.38תושבת גומי ציר דלת אחורי8978096231

ISUZU2.32בורג. ק8978101070

ISUZU670.4גומיה לדלת8978101552

ISUZU659.3כיסוי נוי לחישוק8978102620

ISUZU197.03מנעול סגור מכסה מנוע8978103250

ISUZU132.6`ימ` מסילה מובילה דלת קד8978103481

ISUZU132.6`שמ` מסילה מובילה דלת קד8978103491

ISUZU106.98`ימ` מסילה שמשה דלת אח8978103501

ISUZU1785.08ימין-לוח פנימי בית גלגל 8978103881

ISUZU22.05מנעול קונסול8978104000

ISUZU90.6אטם בסיס מראה פנימית8978104740

ISUZU42.26(קולר)אטם למצנן 8978104760

ISUZU1819.42`קורה מרכב קד8978105721

ISUZU19.81בולם גומי מכסה מנוע8978106010

ISUZU1191.82לוח מכשירים אמצעי8978107520

ISUZU27.47גומי כונס אויר8978108660

ISUZU362.59מתג נעילת דלת ימין נגד גני8978108710

ISUZU362.59נגד גניב` מתג נעילת דלת שמ8978108720

ISUZU8370.97שמשה קדמית8978109300

ISUZU9479.59שמשה קדמית ציבעונית8978109340

ISUZU1219.88שמשה צדדית אחורית ימין8978109400

ISUZU1199.88שמשה צדדית אחרוית שמאל8978109410



ISUZU1479.85דלתות(3ימין` שמשה צדדית אח8978109481

ISUZU1479.85`)דל(3שמאל` שמשה צדדית אח8978109491

ISUZU1229.32דל(3שמשה צדדית אמצעית שמאל8978109611

ISUZU472.98שמשה לחלון דלת אחורית ימין8978109721

ISUZU591.99שמשה לחלון דלת אחורית שמאל8978109730

ISUZU959.9שמשה לחלון דלת אחורית ימין8978109741

ISUZU919.91שמשה לחלון דלת אחורית שמאל8978109752

ISUZU375.08שמשה משולש דלת אחורית ימין8978109900

ISUZU313.83שמשה משולש דלת אחורית שמאל8978109911

ISUZU390.24שמשה משולש דלת אחורית ימין8978109921

ISUZU573.19שמשה משולש דלת אחורית שמאל8978109931

ISUZU576.3שמשה לדלת אחורית ימין8978109961

ISUZU4321.65שמשה לדלת אחורית שמאל8978110210

ISUZU2677.65שמשה לדלת אחורית שמאל8978110270

ISUZU2822.91לדלת תא מטען (ברונזה)שמשה 8978110321

ISUZU11.74סגר לדלת8978110650

ISUZU282.11`גומיה לחלון דלת אח8978111640

ISUZU13.74גומי פנימי חלון דלת קדמי8978111651

ISUZU163.77כיסוי תחתון לחגורת בטיחות8978111960

ISUZU302.18כסוי תפס חגורת בטיחות8978112020

ISUZU426.86מסנן כניסת אויר קדמי8978112040

ISUZU1209.88ששמשה לדלת ימין8978112170

ISUZU1520.67ימין` שמשה לדלת קד8978112192

ISUZU1005.87שמשה לדלת צבעונית שמאל8978112202

ISUZU51.77`גומיה לדלת אח8978112490

ISUZU1055.78שטיח תא מטען8978112650

ISUZU211.84`ריפוד גג אח8978112700

ISUZU267.84גומיה מכסה מנוע8978113070

ISUZU139.52`תומך פגוש קדמי ימ8978113670

ISUZU230.84`שמ` תומך פגוש קד8978113680

ISUZU80.83`ניקל פינה חלון אח8978113690

ISUZU71.31כבל פתיחת מכסה מיכל דלק8978113770

ISUZU1500.6עמוד אמצעי פנימי ימין8978113790

ISUZU1500.6עמוד אמצעי פנימי שמאל8978113800

ISUZU12.6קפיץ דלת מכסה  מיכל דלק8978113830

ISUZU218.31(עליון)ימין` ציר לדלת אח8978113840

ISUZU366.63(עליון`(ציר דלת אחורית שמ8978113850

ISUZU459.69(תחתון`(ימ` ציר דלת אח8978113860

ISUZU505.03`שמ` ציר דלת אח8978113870

ISUZU30.64גומיה למכסה מנוע8978113980

ISUZU316.44צילנדר התנעה8978114110

ISUZU330.4צילנדר לדלת ימין8978114120

ISUZU330.4צילינדר עם מפתח דלת אחורית8978114160

ISUZU92.47(בלאנק)מפתח8978114180

ISUZU857.15`ימ` פח חיצוני עמוד קד8978114390

ISUZU3068.56תא מסמכים בין המושבים8978170060

ISUZU1355.06(לכלים`(מגירה אמצעית אח8978171404

ISUZU82.68כפתור דלת מכסה דלק8978171432

ISUZU76.6`ימ` זרוע פנימית דלת קד8978171446

ISUZU76.6`שמ` ידית פנימית דלת אח8978171456

ISUZU130.75כסוי דופן8978171890

ISUZU3.7גומיה פח צדדי8978171930

ISUZU278.67(כסף)ידית חיצונית ימין8978172721



ISUZU119.83(שחור)ידית חיצונית ימין8978172771

ISUZU112.11ידית חיצונית לדלת נוסע8978172791

ISUZU227.69`ימ` ידית חיצונית דלת קד8978172800

ISUZU275.24(ירוק)ידית דלת נהג8978172851

ISUZU275.24ידית לדלת נהג8978172861

ISUZU238.62(שחור)ידית חיצונית שמאל8978172871

ISUZU227.69`ידית חיצונית דלת קדמי שמ8978172900

ISUZU287.12ימין` ידית דלת אח8978172911

ISUZU236.67ימיןשחו` ידית פתיחת דלת אח8978172970

ISUZU287.12`ימ` ידית חיצונית דלת אח8978172991

ISUZU250.94`ימ` ידית לדלת אח8978173000

ISUZU268.63כס)שמאל` ידית פתיחת דלת אח8978173021

ISUZU164.64שמאל שח` ידית פתיחת דלת אח8978173070

ISUZU236.67`שמ` ידית חיצונית דלת אח8978173090

ISUZU250.94`שמ` ידית דלת אח8978173100

ISUZU585.87`ידית לדלת אח8978173110

ISUZU323.22כסף` ידית חיצונית דלת אח8978173120

ISUZU585.87שחור` ידית חיצונית דלת אח8978173170

ISUZU585.87`ידית דלת אח8978173180

ISUZU585.87ידית חיצונית דלת אחורית8978173190

ISUZU547.83ידית חיצונית דלת מטען8978173200

ISUZU2248.28נעילה נגד גניבה` ער8978173440

ISUZU66.56גומיה לדלת8978523283

ISUZU581.14מנעול דלת8978526403

ISUZU29.88מכסה מגן שמש8978539671

ISUZU2.64`תפס כסוי עמוד קד8978567510

ISUZU3.39סגר לדלת שמאל8978590690

ISUZU41.8קירור` צינור גומי מע8979100650

ISUZU7.94בורג עין8979102961

ISUZU22.83אטם צינור שמן8979106430

ISUZU219.24סמל לסורג8979109480

ISUZU5.22אטם חיישן לחץ שמן8979124980

ISUZU578.58טבעת לגלגל תנופה8979125160

ISUZU2442.33`)אוטומ)גלגל תנופה8979125171

4.8ISUZU55פקק ריקון שמו מנוע 8979125300

ISUZU10אטם לפקק ריקון שמן8979125310

ISUZU3.36אטם לצינורית שמן8979125350

ISUZU7.12אטם למסנן שמן8979125480

ISUZU676.41`פחית בית תזמון אח8979125560

ISUZU15.33מכסה תיזמון8979125820

ISUZU6.65מים` אטם מש8979126000

ISUZU2.38אטם למזרק8979126150

ISUZU22.23קפיץ לשסתום8979126510

ISUZU1.56תושבת לשסתום8979126520

ISUZU268.41תושבת למחולל זרם8979126590

ISUZU25.11צינור מים לטורבו8979126840

ISUZU35.23צינור גומי לטורבו8979126881

ISUZU1.5גומיה לצינור יניקה8979126931

ISUZU41.98אטם לטורבו8979126940

ISUZU62.72אטם לטורבו8979126970

ISUZU44.25אטם מכסה שסתומים8979127410

ISUZU150.03תושבת לסעפת פליטה8979133511

ISUZU22.62בורג נדנד למנוע8979158320



ISUZU170.69ציר לנדנדים8979158330

ISUZU11.09פקק לפסנתר נדנדים8979158340

N.L.SISUZU101.7תושבת 8979158360

ISUZU27.74קפיץ לפסנתר נדנדים8979158370

ISUZU4.2אטם מכסה מילוי שמן8979182980

ISUZU10.35גומיות לצינורות מזגן8979192700

ISUZU51.06תפס למזרק8979200060

ISUZU563.88צינור שמן8979200333

ISUZU24.38צינור כניסת מים לטורבו8979200340

ISUZU54.75צינור מים לטורבו8979200350

ISUZU247.5מוביל מים8979200580

ISUZU33.28מתאם כניסת מים8979200620

ISUZU247.24אטם סעפת פליטה8979202003

ISUZU350.88מסילה למזרקים8979202470

ISUZU50.48מיסב לגלגל תנופה8979203442

8979203442Mמיסב לגלגל תנופהISUZU50.48

ISUZU200.75אטם לבית תיזמון8979203461

ISUZU73.23מגן חום לסעפת פליטה8979204181

ISUZU130.41שסתום לחץ8979204230

ISUZU51.53צינור8979204700

ISUZU20.07(צד)אטם לבית טרמוסטט 8979205131

ISUZU73.85אטם סעפת יניקה8979205141

ISUZU11.84אטם צינור שמן8979205870

ISUZU28.28פין לראש מנוע8979209641

ISUZU2.88פין לגלגל תנופה8979209650

ISUZU30.9שמן לשסתומים.מ8979212290

ISUZU394.62מאוורר למנוע8979218571

ISUZU170.61פולי למאוורר8979221380

ISUZU25.71אטם מכסה תיזמון8979222420

ISUZU70.24מיסב לגלגל תנופה8979225521

ISUZU26.26גומיה לגל הינע8979401140

ISUZU35.1דיסקית לגלגל תנופה8979401430

ISUZU426.97בית נתיכים8979403161

ISUZU3377.87דלת מטען8979403971

ISUZU3478.77דלת תא מטען8979403991

ISUZU149.51תפס דלת תא מטען8979404350

ISUZU72.72ימנית` פינה אח8979404630

ISUZU77.77שמאל` פינה אח8979404640

ISUZU206.56תומך בתא מטען ימין8979404700

ISUZU206.56תומך בתא מטעןשמאל8979404710

ISUZU1659.09`לוח פח שמ8979405190

ISUZU3.84כיסוי בורג אויר8979406380

ISUZU60.75גומיה תומך מיכל נוזל בלמים8979406430

ISUZU3565.3 הינעNLSגל 8979407972

ISUZU6478.92(4X4)מושלם ` גל הינע אח8979408041

ISUZU1089.54טלטל למנוע8979410302

ISUZU13.18בורג לגלגל תנופה8979410690

ISUZU49.73תושבת למשאבת הגה כח8979413290

ISUZU441.65הגה כח` תושבת למש8979413961

ISUZU88.58תומך תחתון למחולל זרם8979414010

ISUZU219.17תושבת משאבת הגה כח8979414140

ISUZU61.71תושבת משאבת הגה כח8979414150

ISUZU729.9פנס אחורי ימין8979414190



ISUZU500.24מיכל עיבוי8979415013

ISUZU258.87מצמד משנית` מש8979415150

ISUZU800פלטה למצמד8979415220

ISUZU200.99תוספת לכונס אויר8979415330

ISUZU58.52תושבת עליונה למצנן8979415470

ISUZU72.73מיסב למתנע8979416570

ISUZU101מיסב למתנע8979416580

ISUZU728.34בנדיקס למתנע8979416640

ISUZU8ואקום.אטם למש8979416750

ISUZU214.77תושבת לשילדה ימין8979417722

ISUZU214.77תושבת לשילדה שמאל8979417732

ISUZU112.56תושבת לקבינה8979418592

1.60ISUZU252.48אטם ראש 8979419940

ISUZU57.72מיסב לגל זיזים8979421731

ISUZU60מיסב לגל זיזים8979421741

ISUZU366.75גלגל למשאבת הגה כח8979421870

ISUZU101.92מכסה מצנן8979422681

ISUZU469.14דלק` צינור דלק למש8979422711

ISUZU444.15(החזר)דלק ` צינור דלק למש8979422720

2X4ISUZU161.85` תושבת לקפיץ אח8979422940

ISUZU102.78תושבת תחתונה למצנן8979422970

ISUZU173.64צינור מילוי דלק8979423000

ISUZU200.55צינור מילוי דלק8979423010

ISUZU140.88צינור אויר למיכל דלק8979423020

ISUZU322.26צינור אויר למיכל דלק8979423030

ISUZU56.5דלק` אטם למש8979423060

ISUZU28.26קפיץ לדוושת מצמד8979423120

ISUZU9.33תותב לציר דושת מצמד8979423130

ISUZU23.28תותב לציר דושת מצמד8979423140

ISUZU26.22פין לדוושת מצמד8979423150

ISUZU137.36תושבת לקבינה8979423413

ISUZU312.6(בשילדה)תושבת ימין למנוע 8979423454

2ISUZU694.32תושבת ימין ללבולם זעזועים8979423501

X2ISUZU699.18תושבת שמאל לבולם זעזועים8979423512

ISUZU458.48תושבת לשילדה8979423521

ISUZU491.28תושבת לשילדה8979423531

ISUZU264.15תושבת לשילדה8979423544

ISUZU442.44תושבת לשילדה8979423554

ISUZU318.96תושבת לשילדה8979423563

ISUZU534.1תושבת לשילדה8979423573

ISUZU158.7`(2X4)תושבת למגן קד8979423622

ISUZU348.24`וו גרירה קד8979423631

4X4ISUZU1117.38אוטו)קורה לתיבת הילוכים8979423695

ISUZU785.76קורה8979423714

ISUZU196.79לשילדה ימין` תושבת אח8979423824

ISUZU99.69לשילדה שמאל` תושבת אח8979423833

ISUZU460.93תושבת ימין לשילדה8979423844

ISUZU460.93תושבת שמאל לשילדה8979423854

ISUZU99.23לשילדה` תושבת אח8979423885

ISUZU97.95לשילדה` תושבת אח8979423895

ISUZU91.91לשילדה` תושבת אח8979423906

ISUZU221.64תושבת8979423916

ISUZU260.48תושבת קפיץ שמאל8979423924



ISUZU179.27`פין לבולם אח8979423951

ISUZU194.64`(4X4)תושבת למגן קד8979423983

ISUZU1332.48תושבת לגלגל רזרבי8979424048

ISUZU800.95`גשר קד8979424233

ISUZU120.12תושבת משאבת הגה כח8979424830

ISUZU276.1מצמד` צינור למש8979424980

ISUZU5287.1(4X2)` עול אח8979425330

ISUZU286.17ימין (בשילדה)תושבת למנוע 8979427142

ISUZU312.48שמאל (בשילדה)תושבת למנוע 8979427152

ISUZU418.26`אטם לבית תיזמון ימ8979427200

ISUZU191.52(זוג)רצועה למזגן8979427250

ISUZU178.22(`יח2)רצועה למדחס8979427290

ISUZU84.65פין בוכנה8979427320

ISUZU16.2דיסקית לגל זיזים8979427340

EGRISUZU42.68אטם לשסתום 8979427490

ISUZU1213.74גיר לגל ארכובה8979427510

ISUZU417.59גיר לגל זיזים8979427521

ISUZU821.27גיר תיזמון לגל זיזים8979427551

ISUZU1203.17גיר לגל זיזים8979427640

ISUZU316.97`וו גרירה אח8979427660

ISUZU18.6מצמד` קפיץ למש8979428010

ISUZU143.71ימין לשילדה` פחית קד8979428261

ISUZU113.12שמאל לשילדה` פחית קד8979428271

ISUZU11.73מצמד` תותב למיכל שמן מש8979428340

ISUZU9.87מצמד ראשית` מכסה למש8979428360

ISUZU1001.96`מושלם אוט` עול אח8979428430

2X4(ISUZU551(` צלב לגל הינע אח8979428451

ISUZU2124.03(4X4)` אוט` עול אח8979428480

ISUZU362.04`חיבור לגל הינע אח8979428490

ISUZU362.04`חיבור לגל הינע קד8979428500

ISUZU5287.63`עול גל הינע אח8979428610

ISUZU397.44(4X2)מגן תחתון למנוע 8979429190

ISUZU1261.09מכסה תחתון למסנן אויר8979429290

ISUZU32.6תושבת גומי למסנן אויר8979429300

ISUZU6.12תושבת גומי למסנן אויר8979429320

ISUZU3216.45גוף למסנן שמן8979429330

ISUZU1478.13משאבת מים8979429720

ISUZU121.54רצועה למנוע8979430220

ISUZU4806.09 זיזיםNLSגל 8979430250

ISUZU468.8(4X4)מושלם ` עול אח8979430370

ISUZU568.2(4X2)` עול לגל הינע אח8979430380

ISUZU325.8`(2X4-2.5)צלב אח8979430411

ISUZU612.28רגיל`  לגל הינע אחNLSצלב 8979430421

ISUZU298.45(4X4)רגיל ` עול אח8979430440

4X4ISUZU413.73` חיבור לגל הינע אח8979430480

ISUZU712.07(4X4)מושלם ` עול קד8979430500

ISUZU62.88גומיה לגל הינע8979430530

ISUZU3032.52(ללא משאבה)מצוף דלק8979430760

ISUZU310.32`מכסה תיזמון שמ8979430850

ISUZU11.09אטם לבית טרמוסטט8979430880

ISUZU12.08אטם צינור יניקה8979430890

ISUZU5.64אום8979431020

ISUZU426.96דושת מצמד8979431040



ISUZU214.24דלק` אטם למש8979431410

ISUZU426.12דלק` צינור למש8979431420

ISUZU386.96מצמד` תושבת למש8979431720

ISUZU3228.39(ללא משאבה)מצוף דלק8979431840

P.C.VISUZU36.16צינור 8979432040

ISUZU127.95תושבת לצינור אויר8979432110

ISUZU133.02ציר8979432240

ISUZU83.64תושבת לגל זיזים8979432250

ISUZU937.45מגן תחתון למיכל דלק8979433000

ISUZU639.48צואר מילוי דלק תחתון8979433030

ISUZU798.78צואר מילוי דלק תחתון8979433060

ISUZU4185.44`בית דיפרנציאל אח8979433251

ISUZU77861.08ק.ד(4X2)שילדה גיר רגיל 8979433900

ISUZU1152.15מצמד ראשית` מש8979434070

ISUZU50.07מצמד` מיכל שמן למש8979434100

ISUZU2366.91ציריה ימין8979434370

ISUZU3250ציריה שמאל8979434380

ISUZU4.23אטם למגבר בלם8979434570

ISUZU382.48תושבת למסנן סולר8979434580

4X2ISUZU123.57תושבת לגלגל ספייר 8979434690

4X4ISUZU127.89תושבת לגלגל ספייר 8979434700

ISUZU217.98חיישן מפריד מים8979434720

ISUZU260.93צינור הגה כח8979434851

4X4ISUZU877.86צינור הגה כח 8979434950

ISUZU419.19צינור דלק8979435110

ISUZU2200(4X2)תיבת הגה מושלמת 8979435181

ISUZU11100(4X4)תיבת הגה מושלמת 8979435191

ISUZU699.67צינור למסנן אויר8979435550

4X2ISUZU7964.72מושלם ` גל הינע אח8979435900

ISUZU6430.84מושלם` גל הינע קד8979436030

ISUZU8.72תותב לידית הילוכים8979436180

4X2ISUZU2548.74ציריה ימין 8979436241

4X2ISUZU3558.12` ציריה שמ8979436251

4X4ISUZU2879.94` ציריה ימ8979436281

4X4ISUZU2366.91` ציריה שמ8979436291

4X4ISUZU77861.08שילדה רגיל 8979436770

4X4ISUZU77861.08` שילדה אוט8979436780

ISUZU120.33צינור הגה כח8979436820

ISUZU131.14תומך מנוע ימין8979436860

2X4ISUZU2214.32 הגה עליון NLSמוט 8979436880

ISUZU72767.6ק.ח(4X2)שילדה גיר רגיל8979437250

ISUZU4060.8(אוטו)מושלם` גל הינע קד8979437750

ISUZU412.83צואר מילוי דלק8979437801

ISUZU189.7צינור למיכל דלק8979437810

ISUZU143.94צינור נשם מיכל דלק8979437820

ISUZU1024.14(4X2)קורה לגיר רגיל8979438290

ISUZU1470.14(4X4)קורה לגיר אוטו8979438300

ISUZU1614.69(4X4)קורה לגיר רגיל8979438311

4X2ISUZU1089.87רגיל)קורה לתיבת הילוכים8979438320

4X2ISUZU943.82אוטו)קורה לתיבת הילוכים8979438330

ISUZU46.49מצמד` תושבת לצינור מש8979438350

ISUZU2819.2הגה כח` גוף מש8979438640

ISUZU311.67הגה כח` חיבור למש8979438660



ISUZU2306.67מיכל דלק8979439010

4X4ISUZU485.02מגן תחתון למנוע 8979439180

4X4ISUZU4750.68)` אוטומ`(גל הינע אח8979439340

ISUZU21604.83גל ארכובה8979439420

4ISUZU214.97 (בשלדה)תושבת שמאל למנוע 8979439470

ISUZU49.8שמן קדמי.מ8979439510

ISUZU20.67`בורג טבור קד8979439520

ISUZU193.88אטם למזרק8979439550

ISUZU2272.72דלק` מש8979439700

4X2ISUZU1680.78קורה לגיר רגיל 8979441190

ISUZU1668.09(גבוה (4X2תושבת גיר רגיל8979441222

4X2ISUZU2902.14` קורה לגיר אוט8979441232

ISUZU8.55בנד צינור דלק למזרקים8979441260

ISUZU10.9נשם למיכל דלק8979441270

ISUZU114.08צינור דלק8979441340

ISUZU130.08צינור דלק8979441350

6.2ISUZU144.93  4יורו    (13X1375)רצועה למזגן8979441380

ISUZU2.79בורג לחיישן8979441420

ISUZU120.45בורג לזרוע מתיחה8979441440

ISUZU88.06תושבת למחולל זרם8979441441

ISUZU1344.96מצמד למאורר8979441491

71מאורר מנוע                                                                                       8979441500 ISUZU724.99

795דיסק למצמד                                                                                      8979442770 ISUZU1271.41

ISUZU221.76תושבת למיכל דלק8979442820

ISUZU221.76תושבת למיכל דלק8979442830

ISUZU77861.08(4X4)שילדה לגיר רגיל8979442971

ISUZU77861.08(4X4)שילדה גיר אוטו8979442981

4ISUZU208.79תושבת ימין לבולם זעזעועים8979443130

X4ISUZU240.7תושבת שמאל לבולם זעזועים8979443140

7YC(4X2)ISUZU72767.6שילדה גיר רגיל8979443360

ISUZU77861.08ק.ד(4X2)שילדה מושלמת אוטו8979443380

ISUZU72767.6(4X4)שילדה גיר רגיל8979443410

ISUZU72767.6ק.ד(4X4)שילדה מושלמת אוטו8979443420

ISUZU1320.03שמן` מש8979444290

ISUZU1723.95משאבת שמן8979444300

ISUZU1045.23(4X2)מוט הגה עליון8979444320

ISUZU1639.93ציר עליון למוט הגה8979444330

4X4ISUZU1744.2` ציר הינע אח8979444420

200`                                                                                         ציר אח8979444430 ISUZU1371.21

ISUZU1490(3.0)פלטה למצמד8979445072

ISUZU86.64תושבת לצינור מצמד8979445080

ISUZU1882.36מצמד משנית` מש8979445133

4X4ISUZU223.9גרמושקה להגה 8979445150

ISUZU9344.04(נמוך (4X2תיבת הגה8979445170

ISUZU9.92`בורג לגלגל קד8979445640

ISUZU37.32`מכסה לציר קד8979445650

ISUZU167.31כיסוי אבק לבולם8979445660

ISUZU155)` זרוע תפוחי מוט פיתול ימ8979445680

ISUZU155)` זרוע תפוחי מוט פיתול שמ8979445690

ISUZU3586.98מיכל דלק8979445730

ISUZU153.72זרוע תפוחי מוט פיתול8979445750

ISUZU795(4X2)צינור הגה כח8979445770

ISUZU795(4X4)צינור הגה כח8979445790



4X2ISUZU795צינור להגה כח 8979445810

ISUZU212.68(4X4)צינור הגה כח8979445970

ISUZU245.25צינור הגה כח8979445990

ISUZU10.71תומך צינור הגה כח8979446100

ISUZU85.2צינור דלק8979446261

ISUZU88.14(4X2)` שמ` צינור בלם אח8979447030

ISUZU286.93(4X4)` שמ` צינור בלם אח8979447040

ISUZU342.27(4X2)ימין ` צינור בלם אח8979447050

ISUZU352.4(4X4)ימין ` צינור בלם אח8979447060

ISUZU223.5צינור דלק8979447161

ISUZU323.64צינור דלק8979447261

ISUZU223.5צינור דלק8979447291

ISUZU91.92תומך צינור דלק8979447380

ISUZU222.14תומך צינור דלק8979447390

ISUZU115.29תושבת לצינור דלק8979447410

ISUZU135.77תושבת לצינור דלק8979447430

ISUZU157.77תומך צינור דלק8979447460

ISUZU221.35תושבת לצינור דלק8979447470

4X4ISUZU251.13` צינור בלם שמ8979447571

ISUZU221.16`צינור בלם שמ8979447581

4X2ISUZU366.1` צינור בלם שמ8979447651

ISUZU727.45צינור בלמים8979447670

ISUZU462.48צינור בלם ימין8979447690

ABS-ISUZU101.25)ל` ממש)צינור בלם 8979447711

ISUZU156.9צינור דלק8979447830

ISUZU194.08צינור דלק8979447842

ABS-ISUZU243.24)ל` ממש)צינור בלם 8979447851

ISUZU172.22מצמד` צינור למש8979448070

ISUZU86.46מצמד` צינור למש8979448080

ISUZU42.42בורג למוט הגה8979448300

ISUZU9.05`בורג לגלגל ציר אח8979448310

ISUZU9.05'בורג לגלגל ציר אח8979448311

ISUZU250.92נשם מושלם למגבר בלם8979448421

ISUZU474.68מגן תחתון למנוע8979448481

ISUZU481.27תושבת לצינור דלק8979448510

ISUZU181.8מצמד` צינור למש8979448700

ISUZU3265.74(רגיל)` גל הינע קד8979448770

8979448770Mגל הינע קד `(PTO)ISUZU2200

ISUZU646.4מתקן לגלגל ספייר8979449410

ISUZU380.55(4JJ1)שרשרת תיזמון8979450670

ISUZU388.19מותח שרשרת8979450681

ISUZU183.32מוביל שרשרת8979450690

ISUZU344.52מוביל שרשרת8979450700

3ISUZU436.44                                                                            (4X4)` צלב לגל הינע קד8979451010

5.2-4X4(                                                                                465ISUZU318.69(`צלב אח8979451020

ISUZU388.85`(YOKE)2.5עול אח8979451040

ISUZU1162.59`(4X4)עול קד8979451050

ISUZU3689.16`(2.5)גל הינע קד8979451070

ISUZU8433.31מושלם` גל הינע קד8979451080

ISUZU8470.08גל הינע אחורי8979451150

ISUZU55.21בלם` פקק למש8979451680

ISUZU1204.88מצמד ראשית` מש8979451760

ISUZU250.11(2.5)עזר למצמד` מש8979451770



ISUZU258.99מצמד` צינור למש8979451780

ISUZU1247.55(2.5)מגן תחתון למנוע8979451920

ISUZU900.92מגן תחתון למנוע8979451930

ISUZU176.89מצמד` צינור שמן למש8979452280

ISUZU563.73מצוף מיכל דלק8979452590

ISUZU1106.46בית תיזמון8979452610

ISUZU1480.17בית תיזמון8979452612

ISUZU164.47(קדמי)אטם בית תיזמון8979452980

ISUZU193.23תושבת גלגל ספיר8979453040

ISUZU191.52תושבת למסנן דלק8979453360

ISUZU97אטם מכסה שסתומים8979453380

ISUZU375.88צינור מילוי דלק8979453510

ISUZU43256.28(ק.ד) נמוך 2.5שילדה 8979453680

ISUZU25.11נרתיק לכלי עבודה8979453950

ISUZU240(4X4)גרמושקה להגה8979454230

4X4ISUZU135.1תושבת לגומיה לתיבת הגה 8979454250

ISUZU185.35תושבת גומי להגה8979454260

ISUZU67.67(4X4)צינור לתיבת הגה 8979454290

ISUZU67.67(4X4)צינור לתיבת הגה 8979454300

N.L.SISUZU404.4תפוח 8979454340

ISUZU32.9דיסקית לתפוח הגה8979454360

ISUZU20.81מצמד ראשית` חיבור למש8979454490

ISUZU744.37מוט ידית הילוכים8979454720

ISUZU2200בית מצערת8979455224

ISUZU343.44דלק` צינור דלק ממש8979455280

ISUZU3.96פין לפלטה מצמד8979455920

4X4ISUZU43256.28)רגיל )שילדה מושלמת8979456510

ISUZU87204.63 רגיל4X4שילדה מושלמת 8979456530

ISUZU1154.88(5.2)דיסק למצמד8979456790

ISUZU11.91בורג למגן אגן שמן8979457060

ISUZU619.47מנעול הגה8979457670

ISUZU3524.04מוט הגה מושלם8979457720

ISUZU2651.73מוט הגה מושלם8979457730

4X2ISUZU39921.12)רגיל)שילדה מושלמת8979458250

ISUZU1750משולש עליון ימין8979458412

ISUZU1750משולש עליון שמאל8979458422

ISUZU1750משולש תחתון ימין8979458431

ISUZU1750משולש תחתון שמאל8979458441

ISUZU1142.84ידית הילוכים8979458470

4X2ISUZU1466.53 ו4X4ידית הילוכים ל 8979458510

ISUZU3971.4מוט הגה מושלם8979461211

ISUZU3181.59מוט הגה מושלם8979461212

ISUZU1759.74)נמוך(מוט הגה אמצעי 8979461261

ISUZU1810.21מוט הגה תחתון8979461281

נמוך(תיבת הגה89794613011 (ISUZU10292.85

ISUZU8148תיבת הגה8979461320

ISUZU1571.14מוט הגה8979461360

ISUZU323.55צינור הגה כח8979461381

ISUZU254.58)החזר(צינור הגה כח 8979461401

ISUZU890)נמוך(צינור הגה כח 8979461440

ISUZU890)גבוה(צינור הגה כח 8979461460

ISUZU407.54)למיכל(צינור הגה כח 8979461520

ISUZU78.78תושבת מיכל שמן הגה8979461630



ISUZU3691.64הגה כח` מש8979461640

ISUZU1490(3.0)דיסק למצמד8979461710

ISUZU160.59הגה` צינור למש8979461740

4X4ISUZU95.7תושבת למשולש 8979461800

ISUZU11197.05`(4X2)גל הינע אח8979462100

ISUZU6954.15`גל הינע אח8979462110

ISUZU3646.1`גל הינע אח8979462120

ISUZU5732.64(4X4)` אוט` גל הינע אח8979462130

ISUZU6864.84`(4X4)גל הינע אח8979462180

ISUZU11197.05(4X4)רגיל ` גל הינע אח8979462200

ISUZU6129.48(4X2)` אוט` גל הינע אח8979462220

ISUZU11197.05רגיל.ג`(4X2)גל הינע אח8979462480

ISUZU5605.74(4X2)רגיל ` גל הינע אח8979462500

ISUZU189.57(4X2)מיסב מרכזי לגל הינע 8979462520

ISUZU438.68(4X4)מיסב מרכזי לגל הינע 8979462530

ISUZU413.09(4X4)` מיסב לגל הינע אוט8979462540

ISUZU43256.28(רגיל (4X2שילדה מושלמת8979463000

4X4ISUZU1950יד סרן ימין 8979463591

4X4ISUZU3581.34יד סרן שמאל 8979463601

2X4ISUZU2719.05יד סרן ימין 8979463611

2X4ISUZU3101.85יד סרן שמאל 8979463621

ISUZU96.56בורג למשולש8979463690

ISUZU434.85צינור לגיר8979464050

ISUZU616.8`צינור שמןלגיר אוטומ8979464060

ISUZU1393.41צינור דלק8979465180

ISUZU1130.64צינור דלק8979465220

ISUZU1167.18צינור דלק8979465260

ISUZU32.51`תותב לעלה אח8979465450

ISUZU255.75גומיה לשילדה8979465493

4X4ISUZU92.6` תפס לעלה אח8979465500

ISUZU73.54`תושבת לעלה אח8979465511

4X4ISUZU795צינור להגה כח 8979465570

0.3ISUZU1495.33פלטה לחץ למצמד  8979465861

T.A 4X4ISUZU6527.91` גל הינע קד8979466010

ISUZU404.64מצמד` תושבת למש8979466161

2X4ISUZU890צינור הגה כח 8979466200

ISUZU795(4X4)צינור הגה כח8979466210

ISUZU443.4מזלג למצמד8979466221

ISUZU572.94מצמד` תושבת  למש8979466231

ISUZU433.97מצמד משנית` מש8979466242

ISUZU899.82מצמד ראשית` מש8979466271

ISUZU918.43טבור קדמי8979466460

ISUZU464.6(נמוך`(בולם זעזועים אח8979466490

1091.7בולם זעזועים                                                                                 8979466610 ISUZU827.31

4X4                                                                              42ISUZU590`בולם זעזועים קד8979466630

4X4ISUZU447.43`בולם זעזועים אח8979466650

2X4ISUZU480.76` בולם אח8979466680

H.D(4X4)`ISUZU464.6בולם אח8979466700

ISUZU733.86(נמוך` (4X2בולם קד8979466780

ISUZU3615.7הגה כח` מש8979466970

ISUZU4176.45הגה כח` מש8979466980

ISUZU260.85גומיה לשילדה נמוך8979468031

ISUZU3058.56(4X2)מושלם ` עלה אח8979468090



H.D(4X2)ISUZU3179.49מושלם` עלה אח8979468100

3490עלה אחורי מושלם                                                                                8979468160 ISUZU3361.88

4X4ISUZU2554.43(H.D)מושלם ` עלה אח8979468180

4X4ISUZU2009.11מושלם ` עלה אח8979468190

ISUZU1207.74מצנן דלק8979469730

2X4ISUZU3834.33רגיל . ק.ד` קפיץ אח8979470082

ISUZU542.26`בולם זעזועים אח8979470132

ISUZU490`בולם זעזועים אח8979470162

ISUZU2588.31   נמוך2X4יד סרן ימין   8979470270

2X4ISUZU3558.12יד סרן שמאל 8979470280

2X4ISUZU39.6` גומיה למוט איזון קד8979470390

2X4ISUZU1370.04` מוט איזון קד8979470420

ISUZU73.82תפס לגומיה למוט איזון8979470440

2X4ISUZU90.24` תפס לעלה אח8979470450

ISUZU54.46בורג לעלה אחורי8979470780

ISUZU38.2אטם גל זיזים8979470790

ISUZU106.92תותב למשולש תחתון8979470871

2X4ISUZU1293.22נמוך ` בולם זעזועים  קד8979470943

ISUZU680`בולם זעזועים קד8979470973

ISUZU1352.96`בולם זעזועים קד8979470983

ISUZU182.24שרוול לבולם זעזועים8979471000

ISUZU429.54ימין` צינור בלם אח8979471331

ISUZU130.29ימין` תפס צינור בלם קד8979471481

ISUZU130.83שמאל` תפס צינור בלם קד8979471491

ISUZU413.97)כניסה(צינור דלק 8979471520

ISUZU318.36)החזר(צינור דלק8979471530

ISUZU35.49אטם לחיישן דלק8979471540

ISUZU803.49מגן למיכל דלק8979471552

ISUZU28.8שסתום למיכל דלק8979471560

ISUZU44.1דלק` אטם למש8979471570

ISUZU87.07`תותב לקפיץ אח8979471710

ISUZU602.64)ק.ח(צואר מילוי דלק 8979471751

ISUZU102.39)ק.ח(צינור אויר למיכל דלק 8979471762

ISUZU171)ק.ח(צינור דלק8979471772

ISUZU541.47פתח מילוי דלק8979471810

ISUZU817.89`קפיץ קד8979471852

ISUZU152.73.)ק.ד(צינור דלק8979471920

ISUZU107.19)ק.ד(צינור אויר למיכל דלק 8979471930

2X4ISUZU817.89` קפיץ קד8979472061

4X4ISUZU812.7קפיץ קדמי 8979472072

ISUZU60.54`תומך לקפיץ אח8979472180

ISUZU783.96`תושבת לבית רפידות קד8979472210

ISUZU776.91דושת בלם מושלמת8979472421

ISUZU18.75צינור מילוי דלק8979472440

2X4 T.AISUZU9686.61`  גל הינע אח8979472541

4X4  T.AISUZU6963.1`   גל הינע אח8979472581

ISUZU76.77זרוע שמאל לבלם יד8979473920

ISUZU76.77זרוע ימין לבלם יד8979473930

ISUZU92.29בורג ימין לכוון נעלי בלם8979474020

ISUZU92.29בורג שמאל לכוון נעלי בלם8979474030

ISUZU392.61פחית ימין לנעלי בלם8979474062

ISUZU392.61פחית שמאל לנעלי בלם8979474072

ISUZU42.28קפיץ לנעלי בלם8979474130



4X4  T.MISUZU4977.81`  גל הינע קד8979474150

ISUZU94.36תותב למשולש עליון8979474190

2X4ISUZU1211.19מס רגיל ` 1` עלה אח8979474250

2X4ISUZU740.58מס רגיל ` 2` עלה אח8979474262

2X4ISUZU689.07 רגיל 3` מס` עלה אח8979474271

2X4ISUZU1116.96 רגיל 4` מס` עלה אח8979474281

2X4ISUZU394.65 רגיל 5` מס` עלה אח8979474291

ISUZU730 נמוך2X4`   רפידות בלם קד8979474660

ISUZU5.85`בלם אח` בורג למש8979474690

ISUZU5.88דיסקית לנעלי בלם8979474700

ISUZU41.28זרוע ימין לנעלי בלם8979474740

ISUZU51.77זרוע שמאל  לנעלי בלם8979474750

ISUZU9583.32  נמו2X4  T.M`  גל הינע אח8979474880

ISUZU86.75תפס לבלם יד8979474950

ISUZU50.46מרווח לבלם יד8979474970

ISUZU39.9מתג בלם יד8979474980

ISUZU120.78רצועה למנוע8979475000

ISUZU32.1אום לצלב גל הינע8979475570

ISUZU699`רפידות בלם קד8979475710

ISUZU334.71צלב לגל הינע8979475820

4X4 T.ISUZU818.31`    עול לגל הינע אח8979476300

2ISUZU758.01.   ק.ד`  יוק לגל הינע אח8979476320

2X4 T.MISUZU818.31`  עול לגל הינע אח8979476330

T.AISUZU78.71`    גומיה לגל הינע אח8979476390

T.MISUZU79.51`  גומיה לגל הינע אח8979476400

ISUZU383.22יוק לגל הינע8979476420

ISUZU307צלב לגל הינע8979476430

ISUZU420.24צלב לגל הינע8979476450

2X4ISUZU498.6` מיסב לגל הינע אח8979476550

2X4ISUZU498.6` מיסב לגל הינע אח8979476560

4X4ISUZU491.91` מיסב לגל הינע אח8979476570

4X4ISUZU491.91` מיסב לגל הינע אח8979476580

4X4ISUZU498.6` מיסב לגל הינע אח8979476590

4X4ISUZU499.92` מיסב לגל הינע אח8979476600

2X4  TISUZU996.69`    יוק לגל הינע אח8979476640

2X4 T.A.ISUZU758.01`  יוק לגל הינע אח8979476660

ISUZU4722גל הינע אחורי8979476920

ISUZU808.41`מושלם אוט` עול אח8979477230

4X4  T.MISUZU5639.01`  גל הינע אח8979477300

ISUZU871.65`יוק לגל הינע אח8979477320

ISUZU2162.13מצמד משנית` מש8979477650

ISUZU129.58נעלי בלם8979477660

ISUZU120.3נעלי בלם8979477670

ISUZU121.5נעלי בלם8979477680

ISUZU11.4מצמד` אטם למש8979477750

ISUZU214.92מרווח למשאבת מצמד8979477760

ISUZU62.01מצמד ראשית` מוט למש8979477790

ISUZU14.67מעצור לדושת בלם8979477830

ISUZU490)סט(` נעלי בלם אח8979478020

ISUZU144.12רצועה למדחס8979851210

ISUZU11.17פין לממיר פליטה8979851240

ISUZU20.22פין למיר פליטה8979851260

ISUZU57.92תפס לממיר פליטה8979851330



ISUZU1841.01ארובה למסנן אויר8980002304

ISUZU78.78בוקסה אחורית לגל איזון דיז8980003450

ISUZU93.41בוקסה אמצעית לגל איזון דיז8980003460

3.0ISUZU75.93בוקסה למותח דיזל 8980003490

ISUZU201.45`מתג אור ערפל קד8980005010

ISUZU4837.62דלת תא מטען8980005730

ISUZU5557.02(EVAPORATOR)מעבה פנימי8980007270

ISUZU756.36צינור למסנן אויר8980009860

ISUZU286.23ימין` מגן בוץ קד8980022370

ISUZU370.86(ק.ד)` שמ` מגן בוץ קד8980022390

ISUZU421.04ימין` מגן בוץ אח8980022410

ISUZU985.26(`אח)` ימ` מגן בוץ אח8980022420

ISUZU733.88ממדחס למאייד)צינור למזגן 8980025270

ISUZU754.35(ממדחס למעבה)צינור למזגן 8980025370

ISUZU290.89הגה כח` קיט שיפוץ מש8980026980

276                                                                              (פנימי)מאייד למזגן8980027860 ISUZU3262.61

ISUZU2158.62(EVAPORATOR)מאייד למזגן8980027870

ISUZU138.16דיאפרגמה למכסה שסתומים8980031640

ISUZU405.42מנעול לדלת נהג8980032440

ISUZU512.88מנעול לדלת נוסע8980032450

ISUZU7542.63)מבצע קיץ(מדחס למזגן 8980034100

ISUZU14נורה לוח שעונים8980038310

ISUZU11נורה לוח שעונים8980038320

ISUZU98.58צינור מים עליון8980039940

ISUZU160.62צינור מים תחתון8980039950

ISUZU82.38צינור מים עליון8980039960

ISUZU415.47`מנעול מושב אח8980040270

ISUZU12487.97(4X2) מושלמת ABS` מש8980041940

1554 מושלמת                                                                                 ABS` מש8980041950 ISUZU12519.27

ISUZU333.12גומיה למשקוף שמאל8980042170

ISUZU325.14גומיה למשקוף ימין8980042180

ISUZU271.54גומיה לדלת ימין עליונה8980042190

ISUZU126.36גומיה לדלת שמאל עליונה8980042200

ISUZU365.05גומיה חיצונית לשמשת נוסע8980042210

ISUZU368.74גומיה חיצונית לשמשת נהג8980042220

ISUZU187.18ימין` פס קישוט דלת אח8980042230

ISUZU143.8שמאל` פס קישוט דלת אח8980042240

ISUZU418.4גומיה פנימית לדלת נוסע8980042250

ISUZU418.4(חיצוני)גומיה לדלת נהג 8980042260

ISUZU229.27שמאל` גומיה לדלת אח8980042270

ISUZU267.6ימין` גומיה לדלת אח8980042280

ISUZU215.82שמאל` גומיה לדלת אח8980042330

ISUZU153.82ימין` גומיה לדלת אח8980042340

ISUZU1518.27בית מתגים למזגן8980043620

ISUZU1283.56(ללא מפשיר)מתגים למזגן8980043630

ISUZU105.18תומך מזלג הילוכים8980044431

ISUZU42.45ה.תעלת שמן ת8980045050

5ISUZU1042.29סינכרון הילוך 8980045111

ISUZU14.01גלגלת8980045220

37X1.95ISUZU6.14)טבעת בטחון8980045231

30.7X2.1ISUZU6.14)טבעת בטחון8980045250

ISUZU9.12(30.7X2.3)טבעת בטחון8980045270

ISUZU18.99ה.שמן ת.מ8980045310



ISUZU151.92(Z7)גיר לספידומטר8980045320

ISUZU146.64(81Z)גיר לספידומטר8980045350

5ISUZU223.25ו` זרוע הילוך אח8980045411

ISUZU40.26.ה.אטם ת8980047740

ISUZU17000`(4X4)תיבת הילוכים אוטומ8980049100

ISUZU19.86תפס העברת הילוכים8980052330

ISUZU162.18`בית מד שמן אוטומ8980052342

ISUZU104.1זרוע להילוכים8980052350

ISUZU61.23ניפל8980052990

ISUZU647.1תושבת ימין לדיפרנציאל8980056400

ISUZU513.06תושבת שמאל לדיפרנציאל8980056410

ISUZU376.73תושבת שמאל לדיפרנציאל8980056420

ISUZU198.12`תושבת לעלה אח8980058140

ISUZU89.7`תושבת לעלה אח8980058150

ISUZU15.43תושבת מוט פיתול8980058240

ISUZU180.79ציר למשולש עליון8980058250

ISUZU420(4X4)תפוח למשולש עליון8980058260

ISUZU430(4X2)תפוח למשולש עליון8980058270

ISUZU430.26תושבת עליונה לבולם8980058290

ISUZU1733.79(4X2)משולש תחתון ימין8980058320

ISUZU2075.1(4X2)משולש תחתון שמאל8980058330

ISUZU1600(4X4)משולש תחתון ימין8980058340

ISUZU1600(4X4)משולש תחתון שמאל8980058350

ISUZU1477(4X2)משולש עליון ימין8980058360

ISUZU1477.91(4X2)משולש עליון שמאל8980058370

ISUZU1600(4X4)משולש עליון ימין8980058380

ISUZU1600(4X4)משולש עליון שמאל8980058390

ISUZU6.22בורג ציר דלת8980058420

ISUZU357.44(4X2)תפוח למשולש תחתון8980058740

4X4ISUZU300תפוח למשולש תחתון 8980058750

ISUZU24.83פחית למשולש8980058760

ISUZU87.96קולר מוט פיתול8980058770

ISUZU21.53`תפס לעלה אח8980058780

ISUZU14.76דיסקית בולם זעזועים8980059160

ISUZU411.27זרוע כיוון גובה ימין8980059190

ISUZU501.38`זרוע כיוון גובה שמ8980059200

ISUZU78.98תושבת לתותב מוט פיתול8980059220

ISUZU15.54דיסקית לציר משולש עליון8980059320

445.00בולם זעזועים                                                                                 8980059340 ISUZU624.11

7ISUZU564.03                                                                             (4X4)`בולם זעזועים קד8980059350

ISUZU9.16דיסקית לבולם8980059690

ISUZU8.61דיסקית לבולם8980059700

ISUZU17.19דיסקית לבולם8980059740

4X2ISUZU13.28` מכסה לציר קד8980060550

ISUZU15.83`בורג לטבור קד8980060650

ISUZU2500מחולל זרם מושלם8980060840

ISUZU31.31בורג אויר8980062540

ISUZU21.24`בורג קליפר קד8980062550

ISUZU117.8בורג לבית רפידות8980062560

ISUZU119.16בורג לבית רפידות8980062570

ISUZU729.36(4X2)` צלחת בילום קד8980062580

ISUZU1251.73`צלחת בילום קד8980062590

.39נורה למתגי מזגן                                                                                 8980064620 ISUZU29.12



4X2ISUZU1396.26ימין` בית רפידות קד8980065331

4X2ISUZU1524.21שמאל` בית רפידות קד8980065341

4X4ISUZU1746.29ימין` בית רפידות קד8980065371

4X4ISUZU1707.36שמאל` בית רפידות קד8980065381

ISUZU492.15(4X4)ימין ` צינור בלם קד8980067060

ISUZU583.96(4X4)` שמ` צינור בלם קד8980067070

ISUZU647.68צינור בלמים8980067850

ISUZU2350(בוסטר)מגבר בלם 8980067910

ISUZU1200משאבת בלם מרכזית.ק8980069420

ISUZU18`נשם דיפרנציאל אח8980069600

ISUZU438.12(4X2)כבל בלם יד ימין 8980070071

ISUZU731.7(4X2)כבל בלם יד שמאל 8980070081

ISUZU417.24ימין` כבל בלם יד אח8980070101

ISUZU417.24`שמ` כבל בלם יד אח8980070111

ISUZU579.7ידית בלם יד מושלמת8980070340

ISUZU202.8תושבת למתג איזון בלמים8980070550

ISUZU13.38שמן.מ8980071020

ISUZU54.45מכסה אבק8980071030

ISUZU395.61צינור חימום8980071112

ISUZU503.6צינור חימום8980071132

ISUZU904.92ריפוד מכסה מנוע8980071233

ISUZU525.57תושבת לכונס מכסה מנוע8980071263

ISUZU300שמאל` בטנה קד8980071303

ISUZU414.71פנימי שמאל` כנף קד8980071323

ISUZU363.75ימין` בטנה קד8980071333

ISUZU371.95פנימי ימין` כנף קד8980071343

ISUZU91.03`כונס למגן קד8980071491

ISUZU2606.37(פסיה`(כיסוי מגן קד8980071514

ISUZU1761.96(פסיה`(כיסוי מגן קד8980071552

ISUZU260.3`סורג במגן קד8980071571

ISUZU257.22`תומך מגן קד8980071580

ISUZU11.3קליפס לדושת מצמד8980071610

ISUZU988.37צמה למתנע8980076221

ISUZU929.46צמה מושלמת למצבר8980076230

ISUZU680.09ידית איתות8980077210

ISUZU608.88קרוז+ידית איתות8980077290

ISUZU306.58(BLANK)מפתח8980079391

4X2ISUZU54.66זרוע כיוון נעלי בילום 8980079640

4X2ISUZU54.66זרוע כיוון נעלי בילום 8980079650

4X4ISUZU68.68זרוע כיוון נעלי בילום 8980079660

4X4ISUZU61.74זרוע כיוון נעלי בילום 8980079670

4X2ISUZU87.18בורג כיוון ימין8980079770

4X2ISUZU93.15בורג כיוון שמאל 8980079780

ISUZU126.24)4ימין)בורג כיוון נעלי בלם8980079790

ISUZU117.27)4שמאל)בורג כיוון נעלי בלם8980079800

ISUZU33.78(ימין)זרוע כיוון נעלי בלם8980079960

ISUZU41.22(שמאל)זרוע כיוון נעלי בלם8980079970

ISUZU281.97צינור נשם8980079980

ISUZU26.87(4X2)` קפיץ לנעלי בילום אח8980080010

ISUZU47.2`קפיץ לנעלי בילום אח8980080020

ISUZU25.8קפיץ לנעלי בילום ימין8980080030

ISUZU34.26`קפיץ לנעלי בילום שמ8980080040

4X4))ISUZU27.3` קפיץ לנעלי בילום אח8980080050



4X4ISUZU40.68` קפיץ לנעלי בילום שמ8980080060

4X4ISUZU40.68` קפיץ לנעלי בילום שמ8980080070

ISUZU5.69`בלם אח` בורג למש8980080150

ISUZU6.05פין תפס נעלי בלם8980080340

ISUZU72.96מרווח למגבר בלם8980080690

ISUZU73.65`מתיז שמשה קד8980081120

ISUZU122.83מעביר8980081130

ISUZU71.52צינורית למסנן אויר8980081340

ISUZU225.84ימין` מגן צלחת בילום קד8980081480

ISUZU96.94`שמ` מגן צלחת בילום קד8980081490

ISUZU581.91(4X2)ימין ` כבל בלם יד אח8980081581

ISUZU420.77(4X2)` שמ` כבל בלם יד אח8980081591

ISUZU17.5קליפס לצינור קירור שמן8980081630

ISUZU10.14קליפס לצינור קירור שמן8980081650

ISUZU319.48(2X4)ימין ` צינור בלם קד8980082560

ISUZU436.44(4X2)` שמ` צינור בלם קד8980082570

ISUZU73.86`בלם לגלגל אח` מש8980082770

ISUZU2.8`בורג לנבה קד8980083010

ISUZU779.87כויל לאימוביליזר8980084120

ISUZU79.49צמה נגד גניבה8980084140

ISUZU226.63מסנן למזגן8980084420

ISUZU291.36חיצוני` חיישן טמפ8980086870

ISUZU11359.29(4X2) מושלם ABSמחשב 8980087830

ABS                                                                                       1357ISUZU11502מחשב 8980087840

ISUZU2259.9מסנן אויר מושלם8980088881

ISUZU2211.84מסנן אויר מושלם8980088882

ISUZU1972.92מסנן אויר מושלם8980088892

ISUZU950מנוע למאורר פנימי8980088940

ISUZU67.67(Z7)העברה.גיר לספידומטר ת8980089380

4X4ISUZU160.5(Z18)גיר לספידומטר8980089400

ISUZU25.59שמן` צינורית מש8980091160

ISUZU1305.65(15X6)חישוק לגלגל8980092040

7X61(ISUZU2334.39(חישוק לגלגל8980092070

ISUZU338.43פח טורפדו8980092380

ISUZU290.48פח עליון8980092400

ISUZU19פקק שמן8980093330

ISUZU517.86`תותב לציר אח8980093410

ISUZU1711(MAP)חיישן אויר8980094180

ISUZU14.79פקק כיסוי ריפוד8980095000

ISUZU290.67צינור מסנן אויר8980096710

ISUZU458.04שרוול למצערת8980096950

ISUZU34.14קפיץ לנעלי בילום8980097960

4X4ISUZU13.2קפיץ לנעלי בילום 8980097970

ISUZU370(חשמלי)מנגנון חלון נוסע8980098102

ISUZU370(חשמלי)מנגנון חלון נהג8980098112

ISUZU55.94ון`גוז8980099130

ISUZU11009.37(43/12)מושלם` דיפרנציאל קד8980106280

ISUZU15868.29(41-11מושלם ` דיפרנציאל קד8980106310

ISUZU11547.33(43/11)מושלם` דיפרנציאל קד8980106320

ISUZU9904.98 ללא החלקה41/12` ביצה אח8980106950

ISUZU3690.54 גיר רגילDCצמת חוטים 8980109133

ISUZU48.54מתיזים` צינורית למש8980113210

ISUZU375.88תושבת למספר אחורי8980114340



ISUZU102.86(H7)נורה פנס ראשי8980114750

34בית מנורה                                                                                        8980114760 ISUZU45.24

6659.98אגן שמן                                                                                     8980114972 ISUZU3108.78

6659.98אגן שמן                                                                                     8980114982 ISUZU3108.78

ISUZU739.85(4X2)אגן שמן תחתון8980114990

22שמן                                                                                          ` מש8980115033 ISUZU1490.35

ISUZU672.21צינור לטורבו8980115041

ISUZU31.76אטם צינור טורבו8980115051

ISUZU5373.93מצנן שמן מושלם8980115064

ISUZU671.76(רגיל)למנוע ` פלטה אח8980115071

ISUZU51.39(מתכת)צינןר מים8980115081

ISUZU492.36צינור חימום8980115131

ISUZU97.15(מתכת)צינור מים8980115170

ISUZU546.7(מתכת)צינור מים8980115202

ISUZU2515.66סעפת יניקה8980115210

ISUZU654.48סעפת פליטה8980115223

ISUZU352.53מגן חום לסעפת פליטה8980115230

E.G.R      6.2ISUZU6032.52(COOLER)מצנן 8980115243

ISUZU142.41צינור ואקום8980115261

ISUZU126צינור ואקום8980115271

ISUZU9000טורבו מושלם8980115297

2.5ISUZU15500.46טורבו מושלם 8980115307

ISUZU78.68אטם לממיר קטליטי8980115320

ISUZU37.25תפס צינור8980115330

ISUZU151.98תומך לטורבו8980115361

ISUZU98.26תושבת לצמה8980115380

ISUZU2112.51(רגיל) 4X2צמה למנוע 8980115436

ISUZU1906.74(רגיל (4X4צמה למנוע8980115446

4X4ISUZU3833.24` )אוט)צמה למנוע 8980115466

ISUZU2125.74(4X2) 2.5צמה למנוע 8980115476

ISUZU2821.05(4X4) 2.5צמה למנוע 8980115486

ISUZU3095.49מזרק מושלם8980116044

ISUZU2250מזרק מושלם8980116045

8980116045Mמזרק דלקISUZU1650

5.2ISUZU2950מזרק מושלם 8980116053

5.2ISUZU5633.55מזרק מושלם 8980116054

ISUZU3900מזרק8980116055

1ISUZU164.33` צינור הזרקה מס8980116060

3ISUZU155.82` צינור הזרקה מס8980116080

4ISUZU203.84` צינור הזרקה מס8980116090

ISUZU66.44צינור חימום8980116300

ISUZU5023.71(רגיל)גלגל תנופה8980116311

ISUZU65.76צינור מים8980116321

ISUZU47.76צינור מים8980116331

ISUZU59.37צינור ואקום8980116351

ISUZU43.89צינור ואקום8980116371

ISUZU523.52פנס ראשי ימין8980117590

ISUZU896.61פנס ראשי שמאל8980117600

ISUZU571.27פנס ראשי ימין8980117630

ISUZU571.27פנס ראשי שמאל8980117640

ISUZU866.29(מפואר)פנס ראשי ימין8980118490

ISUZU866.29(מפואר)פנס ראשי שמאל8980118500

ISUZU7099.12מסילת הזרקה מושלמת8980118882



ISUZU183.63תושבת למסילת הזרקה8980118901

ISUZU7000טורבו מושלם8980118934

ISUZU79.26מוביל מד שמן8980119731

ISUZU114.64`)קד)תושבת למצנן אויר8980120163

ISUZU468.2מנעול דלת נהג8980121870

ISUZU433.98מנעול דלת נוסע8980121880

ISUZU494.73שמאל` מנעול דלת אח8980121970

ISUZU315.52ימין` מנעול דלת אח8980121980

ISUZU46.77תפס נעילת דלת8980122030

ISUZU2477.93`סורג קד8980124791

ISUZU2200`סורג קד8980124821

ISUZU1256.68(פנימי`(סורג קד8980124832

ISUZU403.36פס קישוט עליון אמצעי לסורג8980124840

ISUZU108.45ניקל ימין עליון לסורג8980124850

ISUZU108.45ניקל שמאל עליון לסורג8980124860

ISUZU853.71ניקל תחתון אמצעי לסורג8980124870

ISUZU136.35ניקל ימין תחתון לסורג8980124880

ISUZU190.45ניקל שמאל תחתון לסורג8980124890

ISUZU806.96ניקל עליון לסורג8980124910

ISUZU161.84ניקל עליון ימין לסורג8980124920

ISUZU144.66ניקל עליון שמאל לסורג8980124930

ISUZU498.51ניקל תחתון אמצעי לסורג8980124940

ISUZU149.97ניקל תחתון ימין לסורג8980124950

ISUZU133.2ניקל תחתון שמאל לסורג8980124960

3.0ISUZU287.88מסנן שמן באגן שמן דיזל 8980125320

3.0ISUZU485.37טלטל דיזל 8980126022

ISUZU300(RBD)ימין` פנס אח8980127570

ISUZU302.85(RBD)שמאל` פנס אח8980127580

ISUZU357.54(כהה)ימין` פנס אח8980127590

ISUZU355.2(כהה)שמאל` פנס אח8980127600

ISUZU59.93בית מנורה8980127620

ISUZU37.32שמאל` צמה לפנס אח8980127640

ISUZU30.72ימין` צמה לפנס אח8980127650

ISUZU59.93בית מנורה8980127880

ISUZU96.72מתג לחץ שמן מנוע8980130140

ISUZU1725.39צינור למזגןממעבה8980131641

ISUZU1074.54טלטל בוכנת מנוע8980132901

ISUZU954.7פיקוד למזגן8980134450

ISUZU1405.7בית אחורי לטרנספר8980135230

ISUZU2817.93גלגל שיניים8980135250

ISUZU69.36שמאל` פס קישוט דלת אח8980135400

ISUZU75.99שמאל` פס קישוט דלת קד8980135410

ISUZU92.7ימין` פס קישוט דלת אח8980135440

ISUZU94.08שמאל` פס קישוט דלת אח8980135450

ISUZU2869.17(43/11)פיניון+קורונה8980135770

41/10ISUZU6761.81קרונה פניון 8980135800

ISUZU5487.48(4X4`אוטומ)אגן שמן8980137941

ISUZU578.52חיישן האטה8980137960

ISUZU34034.11בלוק מנוע8980138240

E.G.RISUZU2925.6שסתום 8980139110

R.G.EISUZU1900שסתום 8980139111

ISUZU2296.8העברה.ציר ראשי ת8980139250

ISUZU22.75בורג עין8980140050



ISUZU371.94אום לגיר8980141400

ISUZU1763.46חיישן לחץ במסילה8980143200

ISUZU6222.96ה"ת` מכסה אח8980143860

ISUZU3183.46מכסה אחורי לגיר8980143870

ISUZU2975.31זנב לגיר8980143890

ISUZU608.49סליל לכרית אויר8980147660

41/10ISUZU2757.44פיניון + קורונה 8980149840

ISUZU5145.87(43-10)פיניון +קורונה8980149870

ISUZU7100.18(41/9)פיניון+קורונה8980149900

4JJ1ISUZU131.84טרמוסטט    8980170271

ISUZU131.8תרמוסטט8980170272

ISUZU33.3אטם לאגזוז8980172700

ISUZU10822.92קרוז+רגיל .מחשב מנוע ג8980173438

ISUZU10249.65(רגיל)מחשב מנוע8980173448

ISUZU8883.96(קרוז+אוטומט)מחשב מנוע8980173458

ISUZU11216.45(אוטומט)מחשב מנוע8980173468

ISUZU9421.28(גיר רגיל (2.5מחשב מנוע8980173488

E.G.RISUZU70.92אטם למצנן8980175510

ISUZU15.57מתג בלם יד8980176270

ISUZU233.72`כבל בלם יד קד8980176290

ISUZU3432.04ה"בית ידית ת8980177290

ISUZU46.35שמן תיבת הילוכים.מ8980177440

ISUZU14.91בורג כיוון פנס ערפל8980178340

ISUZU10.71תפס8980178350

ISUZU58.9תותב ידית הילוכים8980179080

ISUZU537.5(סט) 4X2` נעלי בילום אח8980180350

4X4`ISUZU490נעלי בילום אח8980180360

4X2ISUZU216.14קיט שיפוץ בית רפידות8980187611

4X4ISUZU210.37קיט שיפוץ בית רפידות8980187621

ISUZU150.45(47X20)מיסב כדורי8980196640

ISUZU239.43ה"מגן לת8980198860

ISUZU137.58`כבל למושב אח8980203310

ISUZU15.48מצמד` בורג אויר מש8980204770

ISUZU1789.98(בתושבת הקולר.(חיישן לחץ8980205140

ISUZU388.85`)אוט)למנוע ` פלטה אח8980205150

ISUZU90.57תושבת לממיר קטליטי8980205161

ISUZU1856.4(Z80)גיר תיזמון8980210501

08Z(ISUZU1350.1(גיר תיזמון8980210502

ISUZU513.15(Z34)גיר תיזמון8980210521

ISUZU297.1(Z35)גיר תיזמון8980210531

ISUZU4263לוח שעונים8980212494

ISUZU161.28מסנן דלק מנוע בנזין8980215100

ISUZU9.31ון`גוז8980224130

ISUZU3274.28(16X7)חישוק לגלגל8980229741

ISUZU1252.47ציר הילוך ישיר8980231081

ISUZU924.39(Z31)הילוך שלישי8980231090

ISUZU157.68`ציר הילוך אח8980231130

ISUZU577.63ימין` פנס אח8980233590

ISUZU577.63`שמ` פנס אח8980233600

ISUZU6.81ה.נחיר ת8980235170

ISUZU245חיישן חום דלק8980235810

ISUZU2062.98ימין` ניקל קשת אח8980236480

ISUZU1945.31ימין` ניקל קשת אח8980236500



ISUZU2015.7`שמ` ניקל קשת אח8980236510

ISUZU1861.34שמאל` ניקל קשת אח8980236530

ISUZU985.26ימין` מגן בוץ אח8980236550

ISUZU779.8`שמ` מגן בוץ אח8980236560

ISUZU418.96(`קד)ימין ` מגן בוץ אח8980236570

ISUZU437.48(`קד)` שמ` מגן בוץ אח8980236580

ISUZU13.47קליפס לניקל קשת8980236760

ISUZU13.47קליפס לניקל קשת8980236910

ISUZU237.11חיישן למצתי חימום8980237170

ISUZU550פנס ראשי ימין8980238350

10פנס ראשי שמאל                                                                                    8980238360 ISUZU1000

ISUZU44.18אטם לסורג8980238750

ISUZU122.03אטם פנימי לסורג8980238770

ISUZU174.89צואר מילוי דלק8980240010

ISUZU1538.82ימין` ניקל קשת קד8980241411

ISUZU1157.04ימין` קישוט כנף קד8980241431

ISUZU1572.48`שמ` ניקל קשת קד8980241441

ISUZU1210.68שמאל` קישוט כנף קד8980241461

ISUZU239.37ימין` מגן בוץ קד8980241480

ISUZU299.76שמאל` מגן בוץ קד8980241490

ISUZU1965.96ימין` ניקל קשת קד8980241641

ISUZU1696.33שמאל` ניקל קשת קד8980241671

ISUZU278.22`גומי קשת קד8980241760

ISUZU24.81טבעת בטחון למיסב8980242210

ISUZU6.14(29X2.3)טבעת בטחון8980242221

ISUZU67.28(H3)מנורה8980243860

ISUZU261.54ה.מיסב ת8980244310

ISUZU52.46מרווח8980244560

ISUZU19.84טבעת אטימה8980244570

5950מדחס                                                                                           8980244580 ISUZU1300

ISUZU54.06אטם לסורג8980245230

ISUZU1164.84(SHIFT)העברה.מחשב ת8980246630

SHIFTISUZU968.52העברה ללא .מחשב ת8980246640

ISUZU750`קישוט תחתון למגן קד8980252652

ISUZU429.95צינור מתאם לארובת מסנן אוי8980256270

ISUZU48.44מכסה מילוי שמן8980260840

ISUZU14.4פין לדוושה8980268060

ISUZU1023.29חיישן לחץ שמן8980274560

ISUZU210.29מסנן אויר8980274800

ISUZU134.16 בדלתLSסמל 8980274900

ISUZU28.28.ה.מכסה אבק ת8980278020

ISUZU93.84מפתח גלגלים8980278340

ISUZU816.08(0.25)בוכנה למנוע8980280300

ISUZU566.05(0.50)בוכנה למנוע8980280310

ISUZU1356.11(0.75)בוכנה למנוע8980280320

ISUZU604.25(A)בוכנה למנוע8980281160

ISUZU850(B)בוכנה למנוע8980281170

ISUZU525.33(C)בוכנה למנוע8980281180

ISUZU2473.39מתנע מושלם8980281980

ISUZU2652.63מתנע מושלם8980281990

ISUZU1929.54סעפת יניקה8980282540

R.G.EISUZU533.85חיישן חום ב 8980283980

ISUZU1888.77מסגרת למושב נהג8980285010



ISUZU694.43ספוג מושב נהג8980285130

ISUZU1403.66ספוג מושב ימין8980285140

ISUZU27053.58(רגיל)העברה מושלמת.ת8980287650

ISUZU20000`)אוטומ)העברה מושלמת.ת8980287660

ISUZU100.9`כבל למושב אח8980287820

ISUZU49.92נורה לבית מתגים למזגן8980291420

ISUZU997.5העברה.שמן ת.מש8980291570

ISUZU42.36כבל לבית מתגים למזגן8980291600

ISUZU66כבל לבית מתגים למזגן8980291610

ISUZU40.72כבל לבית מתגים למזגן8980291620

ISUZU6.42מעצור לדוושת בלם8980291870

ISUZU771.33(גבוה)צינור לאגזוז 8980292030

ISUZU493.04חיבור למסנן אויר8980293731

ISUZU14.72אטם לצינור טורבו8980294750

ISUZU154.14נדנד לשסתום8980295375

ISUZU44.11כיסוי לשסתום8980298701

ISUZU34.98בורג לנדנדי מנוע8980298930

ISUZU428.07פנס ערפל ימין8980301240

ISUZU447.27פנס ערפל שמאל8980301250

ISUZU4075.21`שמ` פינה למגן אח8980301691

ISUZU1726.44`תומך מגן אח8980301700

ISUZU397.97`תומך ימין למגן אח8980301720

ISUZU397.97`תומך שמאל למגן אח8980301730

ISUZU793.29`מדרגה במגן אח8980301740

ISUZU4075.21ימין` פינה למגן אח8980301831

ISUZU1133.44`תומך מגן אח8980301850

ISUZU517.1`פנס ערפל אח8980301961

ISUZU1060.54`פינה ימין למגן אח8980302002

ISUZU1134.5`פינה שמאל למגן אח8980302011

ISUZU695.55(4X4)תוף בילום8980303850

ISUZU965.97(ימין`(מדרך גומי במגן אח8980304150

ISUZU965.97(שמאל`(מדרך גומי במגן אח8980304160

41/11ISUZU5200פיניון + קורונה 8980305150

ISUZU16.86קליפס לצינור גיר8980306820

ISUZU121.83ימין` ניקל שמשה קד8980308830

ISUZU170.64שמאל` ניקל שמשה קד8980308840

ISUZU249.88(ק.ח)פס קישוט ימין גג8980309330

ISUZU249.88(ק.ח)פס קישוט שמאל לגג8980309340

ISUZU164.98פס קישוט לגג ימין8980309370

ISUZU472.55פס קישוט לגג שמאל8980309380

ISUZU98.72`כונס למגן קד8980309480

ISUZU501.31חיישן חמצן8980309550

ISUZU204.02(מסעף)צינור מים8980310010

ISUZU227.43מוט אמצעי לפח חזית8980312290

ISUZU52.86תפס למצערת8980314440

ISUZU698.01חיישן לטורבו8980316051

ISUZU962.8צלב לגל הינע8980316090

ISUZU76.56שמן` אטם גיר מש8980318450

ISUZU81.28צינור מים8980318600

ISUZU88.35בידוד לצינור מים8980318830

ISUZU42.93בידוד לצינור מים8980318840

W0033ISUZU41.41תושבת .ק8980320500

ISUZU11.49בורג לסעפת פליטה8980321580



ISUZU149.22בית מנורה בידית הילוכים8980325370

ISUZU242.6(עור)לחצן בידית הילוכים 8980325420

ISUZU2237.15חיישן לחץ דלק8980325490

ISUZU110.83כיסוי זרוע ידית הילוכים8980325570

ISUZU941.87זרוע לידית הילוכים8980325650

ISUZU19.81קפיץ נעילת ידית הילוכים8980325660

ISUZU3044.5(נהג בלבד)מחשב כרית אויר8980326270

ISUZU2980מחשב כרית אויר8980326280

ISUZU267.72ממסר איתות8980326750

ISUZU91.94(H4)נורה לפנס ראשי8980327320

4WDISUZU248.28סמל 8980327960

ISUZU175.23הגה כח` צינורות חיבור למש8980339230

ISUZU169.05הגה` צינור למש8980339240

ISUZU247.02הגה` שסתום למש8980340430

ISUZU43.08הגה כח` תושבת למש8980340470

ISUZU41.61הגה כח` ון למש`גוז8980340520

ISUZU2.79אטם מוביל מד שמן8980346290

ISUZU31.65צינור דלק8980349930

ISUZU6.18בורג8980356730

ISUZU14.59ה"ון לת`גוז8980356770

ISUZU154.88מתג מצב גיר רגיל8980356800

ISUZU266.44`מתג אור אח8980356810

ISUZU6.08בורג עין8980358280

ISUZU7546.58(אמצעי3.0(בית גיר רגיל 8980358821

ISUZU9202.23(4X2)מכסה גיר אמצעי8980359060

ISUZU90.6צינור עודפים8980359460

ISUZU750מכסה עליון למסנן אויר8980361241

ISUZU1410.45מכסה תחתון למסנן אויר8980361250

ISUZU12.02תושבת גומי למסנן אויר8980361260

ISUZU6.48תותב למסנן אויר8980361270

ISUZU58.44צינור שמן למצנן8980362730

ISUZU299.1חיישן לחץ דלק במסנן8980363190

ISUZU42.14שמן גל הינע.מ8980365600

ISUZU37.92מחזיר שמן8980365930

ISUZU40.68מחזיר שמן8980365940

ISUZU65.84מחזיר שמן גל הנעה8980365950

ISUZU3990.51`בית דיפרנציאל אח8980366750

ISUZU4032.93`בית סרן אח8980366780

ISUZU7383.99`בית דיפרנציאל אח8980366811

ISUZU79.38צינור חימום8980368480

ISUZU164.6מתג אור אחורי8980371590

ISUZU261.59`מתג אור אח8980371600

ISUZU1336.56ספוג לגב מושב8980372550

ISUZU2002.34(חיצוני)מסילה מושב נהג8980372630

ISUZU1607.13(חיצוני)מסילה למושב ימין8980372640

ISUZU2002.34(פנימית)מסילה לכסא נהג8980372660

ISUZU1755.6(פנימי)מסילה למושב ימין8980372670

ISUZU1549.2(תחתון)בית מסנן אויר8980373100

ISUZU121.53צינור ואקום8980373521

ISUZU205.5כיסוי לממיר פליטה8980374930

ISUZU13.18מגן לממיר פליטה8980374950

ISUZU104.4גומיה תושבת למזרקים8980375430

ISUZU76.38ה.מעצור ת8980376041



ISUZU276.3צינור לנשם למגבר בלם8980376090

ISUZU15בורג לבית רפידות8980377310

ISUZU28.95בורג8980378260

ISUZU155.94`סינכרון הילוך אח8980378460

ISUZU1416.4מתגי בקרה למזגן8980381220

ISUZU1544.04פיקוד למזגן8980381240

ISUZU1215.9(כסף)בקרה למזגן8980381350

ISUZU472.71צינור שמן8980389290

ISUZU4.77טבעת בטחון8980392700

ISUZU216.84(אחורי)תושבת למסנן אויר8980394050

ISUZU77.46תפס צינור מים8980394500

ISUZU848.06תושבת למדחס8980396180

ISUZU4534.44(נהג בלבד)מחשב כרית אויר8980397260

ISUZU569.4מותח  שרשרת  תיזמון8980397541

ISUZU21.25קפיץ למגן שמש8980399030

ISUZU1154מכסה מנוע8980401020

ISUZU833.82ציר הילוך חמישי8980401120

5ISUZU1540.35(Z27)הילוך 8980401140

4X2ISUZU142.59בוכנה לבית רפידות8980408100

4X4ISUZU144.18בוכנה לבית רפידות8980408110

3קיט שיפוץ לבית רפידות                                                                             8980408230 ISUZU417.35

2דלק                                                                                      ` צמה למש8980411860 ISUZU268.7

ISUZU1419.77סולנויד בקרת לחץ דלק8980423161

ISUZU595.8מייבש למזגן8980425410

ISUZU21.66ה.בורג למעצור ת8980426180

ISUZU3746.88ה.ת` פחית אמצע8980428630

ISUZU4075.67שמאל` דלת אח8980429010

ISUZU4075.67ימין` דלת אח8980429020

ISUZU736.38`פנס ערפל אח8980430660

ISUZU202.98תושבת8980431270

ISUZU5632.17(קבינה.ח)דלת נוסע8980432370

ISUZU5632.17(קבינה.ח)דלת נהג8980432380

ISUZU3500(ק.ד)` ימ` דלת קד8980432390

ISUZU3500(ק.ד)` שמ` דלת קד8980432400

ISUZU135.34(4X2)צינור בלם לאורך הרכב 8980435990

ISUZU201(4X4)צינור בלם לאורך הרכב 8980436010

ISUZU1272.81צינור בלם למפצל8980436040

ISUZU1300.32צינור בלם למפצל8980436060

ISUZU45.48תושבת למסנן סולר8980436110

ISUZU24.12תפס לצינור נשם8980436120

ISUZU24.12תפס לצינור נשם8980436130

ISUZU5592.85`מחשב גיר אוטומ8980436400

2ISUZU212.45` צינור הזרקה מס8980436840

ISUZU1216.24חיישן מהירות8980437340

ISUZU134.82`אוטומ.ה.מד שמן ת8980438960

ISUZU67.56בית מאפרה8980440270

ISUZU410(מוט)אנטנה 8980441790

ISUZU58.12מוט מכסה מנוע8980445000

ISUZU1194.81`צמה ריצפה אח8980445640

ISUZU1291.29צמה לשילדה8980455880

ISUZU170מתג חרום8980461940

ISUZU4488.81(ELECTRO)לוח שעונים8980462570

ISUZU7304.94(רגיל)לוח שעונים מושלם 8980462640



ISUZU6920.16`)אוט)לוח שעונים מושלם 8980462780

5ISUZU5106.54 (LUMINESCENT)לוח שעונים 8980462810

ISUZU7375.86(2.5)לוח שעונים 8980462850

ISUZU935.55ריפוד מושב נהג8980464670

ISUZU1199.55ספוג למושב8980464680

ISUZU935.55ריפוד מושב נוסע8980464700

ISUZU328.08מגבר לצינור בלם8980466200

ISUZU2669.53מכסה מנוע8980466930

ISUZU50.86.ה.בורג ת8980470540

ISUZU207.05זכוכית ללוח שעונים8980471100

ISUZU173.81(2007)זכוכית לוח שעונים 8980471110

ISUZU218.1מסגרת לוח שעונים8980471120

ISUZU7471.83ה"בית ת8980472320

ISUZU416.61צמה לגג8980474090

ISUZU280.32חיישן מים בדלק8980476610

ISUZU1850`מצנן מושלם אוט8980476750

ISUZU9470.61`)אוטומ)מצנן מושלם8980476770

ISUZU285.12בלם מרכזית` קיט שיפוץ מש8980476910

ISUZU79.31בלם מרכזית` בורג למש8980476950

ISUZU3.87בלם מרכזית` אטם למש8980476960

38מיכל נוזל בלמים                                                                                  8980477010 ISUZU276.1

ISUZU68.6מסנן נוזל בלמים8980477020

ISUZU80.64מכסה מיכל שמן8980477040

ISUZU69.54בלם מרכזית` מכסה למש8980477050

ISUZU64.74בלם מרכזית` דיאפרגמה למש8980477060

4X2ISUZU10633.8 43/11מושלמת ` ביצה אח8980477790

ISUZU12221 ללא החלקה41/10` ביצה אח8980477810

ISUZU14807.1`ביצה אח8980477830

4X4ISUZU12466.05 43/10מושלמת ` ביצה אח8980477860

ISUZU143.7תפס למגבר בלם8980480390

ISUZU30.69גומיה למגבר בלם8980480400

ISUZU36.19גרמושקה למגבר בלם8980480430

ISUZU30.33מסנן למגבר בלם8980480440

ISUZU21.45בורג ריקון דלק8980481850

ISUZU4662.18(4X4)3.0ה.ת` מכסה אח8980482770

ISUZU2909.28(4X2)חיישן מהירות ימין 8980484000

ISUZU1975.48(4X2)שמאל` חיישן מהירות קד8980484010

4X4)ISUZU1900ימין ` חיישן מהירות קד8980484020

4X4)ISUZU1900שמאל ` חיישן מהירות קד8980484030

ISUZU11.91ון לסעפת פליטה`גוז8980484460

ISUZU136.83צינור דלק8980484550

ISUZU584.44בית מסנן סולר8980485370

ISUZU12.09בורג לטלטל8980485380

ISUZU236.6ברז ריקון סולר8980486350

ISUZU6394.19`)אוט)צמה לוח שעונים 8980486891

ISUZU4303.97צמה לוח שעונים8980486931

ISUZU3165.24צמה לוח שעונים8980486941

ISUZU3263.91(רגיל)צמה לוח שעונים 8980486951

ISUZU316.44צינור דלק8980490470

ISUZU165.09פחית לראש מנוע8980491030

ISUZU2462.46(INPUT)ציר8980493451

ISUZU2.16אום8980493620

ISUZU5.92אום לזרוע מגבים8980493670



ISUZU5.73אום למנגנון מגבים8980493680

ISUZU222.08רזיסטור פנימי8980493940

ISUZU13.08בורג8980495230

ISUZU365.1צינור דלק מושלם8980495270

ISUZU66.78זרוע דלתית מזגן8980497630

ISUZU5.4קליפס לניקל8980498500

ISUZU69.44מכסה גיר8980498570

ISUZU1683.72(קבינה.פסיה ח`(מגן קד8980498870

ISUZU633.72(4X2)תומך לבית רפידות 8980499570

ISUZU633.72(4X4)תומך לבית רפידות 8980499580

ISUZU177ידית ימין למכסה מטען8980502790

ISUZU161.85ידית שמאל למכסה מטען8980502810

ISUZU12.48בורג למושב8980503190

ISUZU98.72תפס לדלת מטען ימין8980503330

ISUZU88.4תפס לדלת מטען שמאל8980503340

ISUZU7.9בורג לארגז8980504370

ISUZU10.8`קליפס למגן קד8980504620

ISUZU23.36בורג אויר לקליפר8980504760

ISUZU11.58כיסוי לבית רפידות8980504790

ISUZU897.85סולנויד מושלם8980504950

ISUZU79.98זרוע הילוכים8980505340

INPUTISUZU25.56מיסב לציר 8980505360

INPUTISUZU25.8מיסב לציר 8980505370

ISUZU160.84דיסקית לגיר8980505400

ISUZU196.6`)אוטומ)דיסקית פיבר8980505410

ISUZU32.4טבעת לפלאנטרי8980505450

ISUZU34.3טבעת בטחון8980505460

ISUZU1962.8`הילוך פלנטרי קד8980505470

ISUZU26.16(RACE)מיסב גיר אוטומט8980505480

ISUZU25.8מיסב8980505490

ISUZU33.12דיסקית למצמד חד כיווני8980505500

ISUZU35.04דיסקית8980505510

ISUZU485.76.ה.בוכנה ת8980505520

OUTPUT 4X4ISUZU1661.73ציר לגיר 8980505570

ISUZU1891.38`אוטומ.ה.אגן שמן ת8980505580

4X4.ISUZU2256.6ה.ת` מכסה אח8980505590

6ידית לדלת מטען                                                                                    8980505750 ISUZU861.11

ISUZU278.5ימין` ידית חיצונית קד8980506050

ISUZU451.98`שמ` ידית חיצונית קד8980506060

ISUZU412.52(שחור`(ימ` ידית דלת אח8980506150

ISUZU351.19(שחור`(שמ` ידית דלת אח8980506160

ISUZU90ציר ימין למכסה מנוע8980506640

ISUZU90ציר שמאל למכסה מנוע8980506650

ISUZU20.71תפס לדלת מטען ימין8980506720

ISUZU30.75תפס לדלת מטען שמאל8980506730

ISUZU285.01תושבת לפנס תיקרה8980509010

ISUZU137.97(4X2)צינור לתיבת הגה 8980509940

ISUZU73.73(2X4) לתיבת הגה NLSצינור 8980509980

4X4ISUZU73.8תושבת לגומיה לתיבת הגה 8980510070

ISUZU1003.09מותח רצועה8980510110

ISUZU730.09`(4X2)רפידות בילום קד8980511160

ISUZU802.92`רפידות בלם קד8980511170

ISUZU533.28מכסה לראש מנוע8980511961



ISUZU76.6`תושבת לשילדה קד8980513260

ISUZU76.6`תושבת לשילדה קד8980513270

ISUZU76.08מתחת לעמוד אמ)תושבת לקבינה8980513280

ISUZU270(4X4)תושבת גיר8980513360

8980513360Pתושבת גירISUZU135

ISUZU332.73(4X2)תושבת גיר8980513380

ISUZU335.44(4X4)תושבת גיר אוטו8980513390

ISUZU300.54תומך מנוע8980513400

ISUZU394.72(4X2)תושבת גיר אוטו8980513410

ISUZU343.98`)אח`(תושבת גיר אוטומ8980513420

ISUZU492.28`(4X4)תושבת גיר אוטומ8980513480

ISUZU355.74(רגיל)תושבת מנוע8980513490

ISUZU12.09בורג8980515360

ISUZU101.98צינור דלק8980517831

ISUZU2246.62(אנטנה אמצעית)גג מושלם8980518280

ISUZU246.03(עור)כיסוי לידית הילוכים 8980520350

ISUZU3421.65חיישן האטה8980521160

ISUZU2844.35  נמ2X4חיישן מהירות ימין  8980521171

ISUZU2844.35 נ2X4חיישן מהירות שמאל    8980521181

ISUZU1900ימין` חיישן מהירות קד8980521191

ISUZU1900שמאל` חיישן מהירות קד8980521201

2X4ISUZU4027.78` חיישן מהירות אח8980521211

ISUZU3917.68`חיישן מהירות אח8980521221

ISUZU192.98גומיה לדלת נוסע8980521933

ISUZU173.6גומיה לדלת נהג8980521943

ISUZU196.5גומיה לחלון ימין8980521972

ISUZU191.82גומיה לחלון שמאל8980521982

ISUZU323.67גומיה לחלון נוסע8980521999

ISUZU418.4גומיה לחלון נהג8980522009

ISUZU254.9)בדלת(גומיה לדלת נהג8980522043

ISUZU284.37ימין` גומיה לחלון דלת אח8980522071

ISUZU197.86`שמ` גומיה לחלון דלת אח8980522081

ISUZU309.06שמאל` גומיה לחלון דלת אח8980522094

ISUZU384.33ימין` גומיה לחלון דלת אח8980522104

ISUZU5172.68מסילה מושלמת למזרקים8980522380

ISUZU69.69זרוע הילוכים8980524610

ISUZU91.83זרוע להילוכים8980524620

ISUZU297.2זרוע8980524630

ISUZU240.99טבעת סינכרון8980525590

ISUZU5827.59בית מזגן פנימי מושלם8980526284

ISUZU4309.77מעבה למזגן8980526342

ISUZU1044.06פנס אור בלם8980528672

ISUZU5083.26מסגרת מושלמת שמאל8980528770

ISUZU443.28רמקול אמצעי8980529370

ISUZU352.32רמקול בלוח שעונים8980529400

ISUZU340.62רמקול אחורי8980529420

ISUZU473.16אנטנה8980530480

ISUZU214.13כבל לאנטנת צד8980530511

3176.13מראה ימין                                                                                   8980531314 ISUZU3661.03

ISUZU2642.3פנס+מראה שמאל ניקל8980531325

ISUZU3221.44מראה ימין8980531334

ISUZU2434.83מראה שמאל8980531345

ISUZU5.43אום לזרוע מגבים8980531880



ISUZU4303.97צמה לוח שעונים8980532281

ISUZU667.74צמה לדלת ימין8980534930

ISUZU558.96צמת חוטים לדלת נוסע8980534940

ISUZU1001.63צמת חוטים לדלת נהג8980534970

ISUZU1005.54צמה לדלת נהג8980535000

ISUZU531.53אנטנה8980535130

ISUZU836.79מכסה עליון מסנן אויר8980535660

ISUZU280.1מראה פנימית8980536450

ISUZU31.86צינור דלק8980536920

ISUZU43.84צינור דלק למזרקים8980536930

ISUZU216.81(4X4)מד שמן מנוע8980538341

ISUZU72.96תומך לדלתמטען8980538990

A01ISUZU6.12נתיך 8980542570

A51ISUZU7.41נתיך 8980542580

A02ISUZU7.41נתיך 8980542590

4X2ISUZU1517.22` נבה קד8980546640

ISUZU785(4X4)` נבה קד8980546650

2X4(ISUZU10000(`תיבת הילוכים אוטומ8980548170

ISUZU12000`הילוכים אוטומ.ת8980548180

ISUZU276.63מכסה עליון בית מזגן8980553350

ISUZU483.38מגש תחתון8980553390

ISUZU2543.43מעבה פנימי מושלם8980553410

ISUZU2121.33דושת דלק מושלמת8980556540

ISUZU3.58אום לכבל ידית מהלכים8980557040

2X4ISUZU274.71 (פנימי)זרוע תפוח הגה 8980557440

2X4ISUZU224.61גרמושקה להגה 8980557450

ISUZU490תפוח הגה חיצוני8980557460

590(                                                                              דק גבוה`(4X2בולם 8980560270 ISUZU754.84

ISUZU14.14ון לכונס מכסה מנוע`גוז8980560350

ISUZU42.52תפס לכונס מכסה מנוע8980560370

ISUZU327.43תומך כונס מכסה מנוע8980560560

ISUZU11.88קליפס לכונס מכסה מנוע8980560580

ISUZU28.68אום לתפוח הגה8980561110

ISUZU5.38בורג לציר מכסה מנוע8980561220

ISUZU7101.15ממיר כח8980563890

ISUZU232.11(4X2)גיר ספידומטר8980563930

4X2.ISUZU3247.14ה.ת` מכסה אח8980563980

89805640207)4X גיר לספידומטר אוטומ2 `ISUZU210.44

ISUZU1846.4מושלם`(קיט שיפוץ גיר אוטומ8980565080

ISUZU2281.8מושלם` קיט שיפוץ גיר אוטומ8980565090

4X2`ISUZU1095.85קיט שיפוץ גיר אוטומ8980565100

4X4`ISUZU2209.83קיט שיפוץ גיר אוטומ8980565110

ISUZU260(פנימי)תפוח הגה8980565500

ISUZU785.8תפוח הגה8980565510

ISUZU7.68בורג לגל הינע8980569480

ISUZU5.96אום מקשר גל הנעה8980569490

ISUZU80.8ציר ימין לדלת מטען8980570970

ISUZU94.43ציר שמאל לדלת מטען8980570980

ISUZU37.49תותב לציר דלת ארגז8980571140

ISUZU11404.44רגיל ללא קרו2.5(מחשב מנוע 8980574093

ISUZU13.74קליפס לניקל קשת8980574160

.11קליפס לניקל קשת                                                                                 8980574170 ISUZU13.74

ISUZU1980.32מנגנון למגבים8980574501



ISUZU392.42מיכל מים למתיזים8980574550

ISUZU247.49)משפך(צינור למיכל מתיזים8980574560

ISUZU216.48ימ) `קד(` ןיבית גלגל אח8980575370

ISUZU199.5שמאל(ק.ח`קד)` בית גלגל אח8980575380

ISUZU125.25ציר לדלת עליון שמאל8980575460

ISUZU125.75ציר לדלת עליון ימין8980575470

ISUZU111.84ציר לדלת תחתון ימין8980575480

ISUZU139.38ציר לדלת תחתון שמאל8980575490

ISUZU249.85(ש.י ת.ע)` ציר לדלת אח8980575500

ISUZU249.85(י.ש ת.ע)` ציר לדלת אח8980575510

ISUZU363.28מיכל מים למתיזים8980576090

ISUZU585.3מנוע מגבים8980576220

ISUZU43.35זרוע למנוע מגבים8980576540

ISUZU127.86ציר למגב שמאל8980577140

ISUZU168.55מגן חום לטורבו8980578570

ISUZU2107כונס על מכסה מנוע8980579780

.2322שסתום איזון בלמים                                                                             8980580110 ISUZU2569.05

4X4ISUZU451.29מתג 8980580762

ISUZU146.6מתג כיוון מראות8980580781

C.S.EISUZU163.44מתג ביטול 8980580811

ISUZU811.58מתג אורות לוח שעונים8980580842

ISUZU542.82)בפגוש(חיישן כרית אויר 8980595332

4X2ISUZU3415.82 רגיל 2.5צמה למנוע 8980595390

ISUZU998.34צינור דלק8980603170

ISUZU1433.58סט מנעולים8980604440

ISUZU1013.09סט מנעולים8980604460

ISUZU909.87צילינדר תא כפפות8980605800

ISUZU691.68צילינדר דלת נוסע8980605810

ISUZU688.98צילינדר דלת נהג8980605840

ISUZU508.83צילינדר התנעה8980605880

ISUZU1084.68`תומך עליון למגן קד8980607730

ISUZU186.93צינור דלק8980608200

ISUZU90.24צינור דלק8980608210

ISUZU186.85(טויטר)רמקול שמאל8980610440

ISUZU521.16רמקול8980610460

ISUZU183.54מנעול דלת מטען8980610990

ISUZU749.7צינור שמן למצנן8980611070

ISUZU2331.07פח קיר אש פנימי8980616020

ISUZU3576.24פח קיר אש חיצוני8980616060

4X2ISUZU3422.82 (רגיל)צמה למנוע 8980617440

4X4ISUZU3422.82 (רגיל)צמה למנוע 8980617450

ISUZU4230.89אוטומ(בית נתיכים)צמה למנוע8980617460

ISUZU4240.99צמה לוח שעונים8980617500

ISUZU4620.06צמה למנוע8980617510

ISUZU5234.25צמה למנוע8980617520

4X2ISUZU5360.88 (2.5)נתיכים + צמה8980617530

ISUZU2222(2.5)(4X4)נתיכים +צמה 8980617540

4X4ISUZU3193.5 2.5צמה למנוע 8980617550

4X4ISUZU750` תוף בלם אח8980618130

4X4ISUZU500' תוף בלם אח8980618131

T.MISUZU813.06דושת בלם מושלמת  8980618190

T.A.ISUZU813.06דושת בלם מושלמת  8980618200

ISUZU745.11ידית בלם יד8980618280



ISUZU3.42בורג לפנס ראשי8980621400

ISUZU14.46`בורג למגן אח8980621420

ISUZU296.64`ימ` מגן צלחת בילום קד8980621900

ISUZU296.64`שמ` מגן צלחת בילום קד8980621910

ISUZU51.84קפיץ לשסתום בלמים8980626460

ISUZU231.09כבל לאנטנה בגג8980632280

R.G.EISUZU73.78אטם לשסתום 8980632841

ISUZU556.5שמן אוטומטי.רשתית למ8980633580

ISUZU73.5פחית  לתיבת העברה8980633600

ISUZU594.81העברה.ציר ת8980633641

ISUZU1445.07שרוול בתיבת העברה8980633691

ISUZU104.03אטם סעפת יניקה8980633960

ISUZU686.16בית מאורר פנימי8980635100

1600מאייד למזגן                                                                                    8980636860 ISUZU2358

ISUZU2358.45מאייד למזגן8980636880

ISUZU553.89שסתום התפשטות8980636900

ISUZU308.26סוגר מכסה פתח איוורור8980636940

ISUZU43.97שמן אוטומטי` צינור למש8980642200

ISUZU475.44אנטנה8980647032

ISUZU340.62רמקול צד נוסע8980647040

ISUZU3004.26`(4X2)אוטומ. ה.ציר ת8980650790

ISUZU412.54)מכני(מראה שחורה ימין8980653173

ISUZU520מראה שמאל8980653193

ISUZU520מראה ימין8980653203

ISUZU1750מראה שמאל8980653444

ISUZU1750מראה ימין8980653454

ISUZU1372.45סט צינורות חימום8980653780

ISUZU210.56צינור למצנן אויר8980656972

ISUZU394.83צינור למצנן אויר8980656982

ISUZU146גומיה למכסה מנוע8980658051

ISUZU359.14מתג חרום8980658362

ISUZU1056.48מייבש למזגן8980659100

ISUZU7327.2צמה למנוע8980668834

ISUZU8171.85רגיל.צמה למנוע ג8980668994

ISUZU8956.31צמה למנוע8980669014

2X4ISUZU559.32כבל בלם יד ימין 8980670461

4X4ISUZU474.66ימין ` כבל בלם יד אח8980670481

4X4ISUZU509.88שמאל ` כבל בלם יד אח8980670491

ISUZU393.48שמאל` צינור בלם אח8980670851

2X4ISUZU592.2שמאל ` צינור בלם קד8980672441

ISUZU574.88ימין` צינור בלם קד8980672464

ISUZU594.5שמאל` צינור בלם קד8980672474

2X4ISUZU595.35ימין ` צינור בלם קד8980672481

ISUZU712.38דושת דלק8980677481

ISUZU792.43מסנן דלק מושלם8980677613

ISUZU102.24`מתיז שמשה קד8980678593

ISUZU3661.62צמה למנוע8980679141

2.5ISUZU4922.1(4X2)צמה למנוע 8980679151

ISUZU2809.93מאורר פנימי מושלם8980701330

ISUZU83.76(במגן)פנס אור מספר ימין8980708660

ISUZU84.44(במגן)פנס אור מספר שמאל8980708670

ISUZU2962.99מעבה למזגן8980711180

ISUZU2824.87מעבה למזגן8980711190



ISUZU1600(2.5)מעבה למזגן8980711210

ISUZU1750מעבה למזגן8980711280

ISUZU4618.5מעבה למזגן8980711290

ISUZU4884.4מעבה למזגן8980711300

ISUZU208.6כבל מכסה מנוע8980717600

ISUZU130.02כבל מכסה מנוע8980723680

ISUZU31.7ה.קפיץ ת8980724671

ISUZU687.18כבל ידית הילוכים אוטומטי8980727101

AP)ISUZU1793.75צינור למדחס ממעבה פנימי8980727380

ISUZU269.95.)ק.ח)כבל לדלתית דלק8980727540

ISUZU179.68.)ק.ד)כבל לדלתית דלק8980727580

ISUZU3.2בורג8980730810

ISUZU1826.29)חימום(`שמשה אח8980730922

ISUZU940.68`שמשה אח8980730932

ISUZU291.89רמקול8980733960

ISUZU506.89`רמקול לדלת אח8980733970

ISUZU339.1כבל פתיחת דלתית דלק8980737261

ISUZU144.5.ק.כבל פתיחת דלתית דלק  ח8980737281

ISUZU56.53תותב פלסטיק8980738120

ISUZU758.28שמשה לחלון נוסע8980738432

ISUZU1101.73שמשה לחלון נהג8980738442

ISUZU647.52ימין` שמשה לדלת אח8980738450

ISUZU647.52שמאל` שמשה לדלת אח8980738460

ISUZU752.76בידוד מכסה מנוע8980741001

ISUZU132.84`תפס ימין למגן קד8980742563

ISUZU128.76`תפס שמאל למגן קד8980742573

ISUZU147.07`תפס ימין למגן קד8980742584

ISUZU195.15`תפס שמאל למגן קד8980742594

ISUZU360.12מנעול מכסה מנוע8980745634

ISUZU104.82אטם8980747460

ISUZU330`תושבת מנוע שמ8980753762

ISUZU147.84תותב לשילדה8980753810

ISUZU54.51תותב לשילדה8980753851

ISUZU23.26קפיץ לפנס ערפל8980756440

ISUZU868.88(פלסטיק)צינור למצנן אויר8980760840

ISUZU742.11)גיר רגיל(מנעול הגה8980761170

ISUZU813.38)גיר אוטומטי(מנעול הגה8980761200

ISUZU4122.6(2.5)גלגל תנופה 8980771800

ISUZU468.25בית גלגל פנימי ימין8980772524

ISUZU509.69)פנימי(בית גלגל8980772547

ISUZU393.84בית גלגל פנימי שמאל8980772554

ISUZU402.29)פנימי(בית גלגל8980772566

2X4(ISUZU224.97ימין ` כיסוי לביטנה קד8980772671

2X4(ISUZU224.97` שמ` כיסוי לביטנה קד8980772690

4X4(ISUZU214.98(` שמ` כיסוי לביטנה קד8980772700

ISUZU152.85ימין` מגן בוץ קד8980772720

ISUZU181.99שמאל` מגן בוץ קד8980772740

ISUZU218.18ימין` מגן בוץ אח8980772761

ISUZU200.2שמאל` מגן בוץ אח8980772791

ISUZU138.06.ה.זרוע ת8980774010

61X7ISUZU1246.05חישוק אלומיניום 8980778140

7X71ISUZU2430.34חישוק  לגלגל ספייר 8980778150

61X7ISUZU2885.86חישוק אלומיניום 8980778180



7X71ISUZU3170.3חישוק אלומניום 8980778190

ISUZU868.92ימין` בית רפידות קד8980779960

ISUZU1233.87שמאל` בית רפידות קד8980779970

ISUZU225.56בוכנה לבית רפידות8980780000

ISUZU585.9תומך בית רפידות8980781680

ISUZU130.52פין לרפידות8980781750

ISUZU118.44תותב לקליפר8980781760

ISUZU26.84בורג לקליפר8980781920

ISUZU38.96גומיה לשיפוץ קליפר8980781930

ISUZU46.98פלטה פולי גל זיזים8980789110

.409ידית לדלת מטען                                                                                 8980790190 ISUZU500.24

ISUZU718.56(כסף)ידית לדלת מטען8980790200

6                                                                            2008)ממאי )דיסקיות בלם8980791040 ISUZU730

ISUZU299.48קיט תיקון לקליפר8980791050

4X4(Z35-27)ISUZU1395.69גיר8980791110

2X4(Z35-27)ISUZU1395.69גיר8980791130

ISUZU753.46(Z26)גיר8980791140

ISUZU40.9נתיך8980791890

ISUZU597.32)מושלם(פנס ראשי ימין8980799930

ISUZU597.32)מושלם(פנס ראשי שמאל8980799940

ISUZU1451.82פנס ראשי ימין8980799990

ISUZU1379.04פנס ראשי שמאל8980800000

ISUZU1000(מפואר)פנס ראשי ימין8980800090

ISUZU1000(מפואר)פנס ראשי שמאל8980800100

ISUZU1164.61ה"מעביר כח לאחור ת8980801250

ISUZU3312.24`מסילה למגן אח8980803191

ISUZU157.1תושבת למתג תא מטען8980803690

2X4ISUZU9391.05` בית ציר אח8980803922

TISUZU6942.36גבוה   ` בית דיפרנציאל אח8980804232

ISUZU908.23דיסק למצמד8980806610

ISUZU1772.91)נמוך(`ציר הינע אח8980806772

ISUZU1856.64)גבוה(`ציר הינע אח8980806782

41/11ISUZU9295.44` הינע סופי אח8980808240

ISUZU358.04ממסר איתות8980809780

8980809800Pמצמד מפרוק` צינור שמן משISUZU180

ISUZU104.62מתג למגבר בלם8980816680

ISUZU57.84תותב לגיר8980838730

ISUZU4900)מבצע קיץ(מדחס למזגן 8980839230

ISUZU341.6צופר גבוה8980840220

ISUZU208.96צופר  נמוך8980840230

ISUZU405.24פנס אור בלם8980841422

ISUZU72.78`פנס על כנף קד8980841530

ISUZU4362.21`בית דיפרנציאל קד8980842808

4X4ISUZU586.56בית מנוע שילוב 8980842923

ISUZU24.36תותב חיישן לחץ שמן8980844340

ISUZU611.88צינור שמן למצנן8980856890

ISUZU3826.39ממיר קטליטי8980857490

ISUZU8013.84`צינור קד+ממיר קטליטי8980857500

ISUZU2123.35`אגזוז אח8980857530

ISUZU147.54`מד שמן גיר אוט8980858210

ISUZU297.87(4X2)כנף פנימי ימין8980861390

ISUZU345.44(4X4)כנף פנימי ימין8980861400

ISUZU3773.82(פנימי)מיזוג מושלמת ` מע8980861570



ISUZU3732.96מצנן פנימי מושלם8980861750

ISUZU214.56מזלג מצמד8980864230

ISUZU4000(4X4)2.5רגיל .ה.ת8980872820

ISUZU1019.4`תומך פנימי למגן קד8980873901

ISUZU165.6`תומך צד למגן קד8980873912

ISUZU169.38`תומך למגן קד8980873920

ISUZU17.88אטם מסנן שמן8980879650

ISUZU287.81מכסה מיכל דלק8980880240

6.2ISUZU113.1  4יוורו ) 5731X31(רצועה למזגן 8980883850

ISUZU3703.73מצנן אויר8980886840

ISUZU8284.1מצנן אויר למנוע8980886850

ISUZU70.07אטם חיבור טורבו8980896610

ISUZU25824.33(4X2)3.0תיבת הילוכים רגיל8980897670

ISUZU59.9ניפל לחיישן לחץ שמן8980898720

ISUZU86906.15(4X4)3.0רגיל. ה.ת8980901950

ISUZU433.8צינור מים8980902150

ISUZU18.09גומיה לארגז8980905100

ISUZU43.02גומיה לארגז8980905110

ISUZU83.76גומיה לארגז8980905120

ISUZU94.11גומיה לארגז8980905130

ISUZU36980.63ארגז מושלם8980906100

ISUZU122.07צינור מים עליון8980906292

ISUZU283.53מכסה למראה ימין8980920830

ISUZU283.53מכסה למראה שמאל8980920840

ISUZU685.93פנס למראה ימין8980920870

ISUZU888.78פנס למראה שמאל8980920880

ISUZU216.3זכוכית למראה ימין8980920910

ISUZU189.48זכוכית למראה שמאל8980920920

ISUZU237.58זכוכית למראה ימין8980925870

ISUZU408.05זכוכית למראה שמאל8980925900

ISUZU162.4צינור מים תחתון8980933242

ISUZU1319.31מנגנון לחלון נוסע8980935531

ISUZU1368.81מנגנון לחלון נהג8980935541

ISUZU30.06בורג8980955750

ISUZU564.96מיכל עיבוי8980957012

ISUZU195.12(0.25)טבעת לבוכנה8980965610

ISUZU211.83(0.50)טבעת לבוכנה8980965620

ISUZU200.7(0.75)טבעת לבוכנה8980965630

ISUZU237.39טבעת לבוכנה8980966760

ISUZU43.06אטם למצערת8980969680

ISUZU122.04)ק.ח(ניקל גג ימין 8980973732

ISUZU122.04)ק.ח(ניקל גג שמאל 8980973742

ISUZU402.55ניקל גג ימין8980973772

ISUZU230.54ניקל גג שמאל8980973782

ISUZU110.22מצמד` צינור למש8980975090

ISUZU137.16מצמד` צינור למש8980975441

ISUZU431.3מוט רדיוס איסוזו8980980330

ISUZU74.64תושבת לכבל ידית מהלכים8980984090

ISUZU91.47תושבת לכבל ידית מהלכים8980984101

ISUZU91.17תושבת לכבל ידית מהלכים8980984111

ISUZU320(RBD)ימין` פנס אח8980985860

ISUZU550(RBD)שמאל` פנס אח8980985870

4X2ISUZU26000תיבת מהלכים אוטומטית 8980986100



ISUZU73864.06(4X4)מושלם` גיר אוט8980986110

322צמה למנוע                                                                                       8980988140 ISUZU4022.29

ISUZU5974.66צמה לוח שעונים8980988200

ISUZU721.6תפס לגלגל ספייר8980996611

4X4ISUZU700.47) סט(צינור בלמים8980997404

ISUZU811.38צינור בלמים8980997414

ISUZU795.57צינור בלמים8980997424

ISUZU308.88`חיבור לצינור בלם אח8980997831

ISUZU295.83`חיבור לצינור בלם אח8980997851

2X4ISUZU779.34` קישוט למגן קד8980998231

ISUZU392.44מסגרת לפנס ערפל ימין8980998241

ISUZU346.56מסגרת לפנס ערפל שמאל8980998251

ISUZU322.64ללא פ(מסגרת ימין לפנס ערפל8980998271

ISUZU413.43ללא פ(מסגרת שמאל לפנס ערפל8980998281

ISUZU281.49צינור למצנן אויר8980999470

ISUZU327.33מצמד` צינור למש8981002701

ISUZU55.74תושבת לצינור קירור8981002770

ISUZU207.93צינור דלק דו כיווני8981007201

ISUZU255.15צינור ואקום8981007371

ISUZU142.11מסילה לחלון דלת נוסע8981007925

ISUZU157.05מסילה לחלון נהג8981007935

ISUZU157.41שמאל` מסילה לחלון אח8981007992

ISUZU1311.34ק.פח סף ד8981010176

ISUZU364.92חיבור ימין לרצפה8981010193

ISUZU364.92חיבור שמאל לרצפה8981010203

ISUZU189.84תושבת לריצפה8981010370

ISUZU13.47מכסה לזרוע מגבים8981011040

ISUZU11538.63(גבוה)תיבת הגה מושלמת8981017800

ISUZU2880.99(7JX16)חישוק אלומיניום8981019210

ISUZU220.8)פנימי(ביטנה אחורית ימין8981019434

ISUZU390.72)פנימי(שמאל` ביטנה אח8981019444

ISUZU224.46ימין` בית כנף קד8981019455

ISUZU213.42שמאל` בית כנף קד8981019465

ISUZU100.68מוט תומך מכסה מנוע8981019481

ISUZU446.52`קישוט ימין למגן קד8981019500

ISUZU447.18`קישוט שמאל למגן קד8981019510

TMISUZU118.83` כסוי תומך מנוע שמא8981019571

ISUZU15אום לגלגל8981019830

ISUZU282.42תושבת שמאל לריצפה8981019845

ISUZU337.7תושבת ימין לריצפה8981019856

ISUZU930.81`קורה קד8981021291

ISUZU1179.14מגן גחון8981021333

ISUZU463.62כבל בלם יד ימין  נמוך8981021401

ISUZU463.62כבל בלם יד שמאל נמוך8981021411

2X4ISUZU463.62. ק. כבל בלם יד ימין ד8981021481

ISUZU463.62כבל בלם יד שמאל נמוך8981021491

ISUZU920.28זרוע לבלם יד8981021534

ISUZU132.63מכסה לרמקול8981021830

ISUZU45.86בורג לשילדה8981022023

ISUZU76.68תומך למשענת יד8981022152

ISUZU191.28גומיה אמצעית מכסה מנוע8981022300

ISUZU64.77צינור למיכל עיבוי8981023442

ISUZU965.97`משטח גומי למגן אח8981023592



ISUZU47.44תומך עליון למצנן8981023832

ISUZU13817.35מדחס למזגן8981028240

ISUZU148.8תושבת רגלית8981028362

ISUZU1246.25ידית לדלת מטען8981029672

ISUZU791.55)כרום(ידית לדלת ארגז8981029682

ISUZU272.86תפס ימין לדלת ארגז8981029713

ISUZU272.86תפס שמאל לדלת ארגז8981029723

ISUZU128.31תפס לקונסולה8981029732

ISUZU461.64קישוט לגלגל8981029930

ISUZU195`מעצור לדלת קד8981030305

ISUZU147.98`מעצור לדלת אח8981030313

ISUZU887.67סט  מנעולים8981030360

ISUZU842.28מנעולים` סט8981030390

ISUZU1123.14סט מנעולים8981030450

ISUZU1116.75סט מנעולים8981030890

ISUZU108.15ידית לכבל דלתית דלק8981031200

ISUZU115.17תפס למצבר8981031210

ISUZU5618.88פח חזית מושלם8981032020

ISUZU1789.84)נמוך)ימין` כנף קד8981032060

ISUZU1916.56)נמוך)שמאל` כנף קד8981032080

ISUZU4931.3)פנימי(שמאל` בית כנף קד8981032110

2X4ISUZU355.01דלתית מיכל דלק 8981032976

4X4ISUZU532.62דלתית מיכל דלק 8981032987

ISUZU445.47בית מצבר8981033052

ISUZU38.79פקק לתותב ספידומטר8981033180

ISUZU83.42`תושבת ידית אחיזה שמ8981033473

ISUZU83.42תושבת ידית אחיזה ימין8981033483

ISUZU26.7כיסוי לקונסול8981034242

ISUZU687.6`תושבת שמאל לדפרנציאל קד8981034250

ISUZU641.1`תושבת ימין לדפרנציאל קד8981034340

ISUZU1228.62תושבת  לדפרנציאל8981034370

ISUZU110.52`טבעת שמן לציר אח8981034472

ISUZU789.24תושבת לציר אחורי8981034492

ISUZU1183.86תושבת לציר אחורי8981034503

4X4ISUZU284.52ימין ` צינור בלם אח8981034551

4X4ISUZU307.76שמאל ` צינור בלם אח8981034561

ISUZU249.81ימין` אטם לדלת אח8981035272

ISUZU249.81`שמ` אטם לדלת אח8981035282

ISUZU5827.59בית מזגן פנימי מושלם8981035574

ISUZU83.73תושבת ימין  למעבה מזגן8981036440

ISUZU83.73תושבת שמאל למעבה מזגן8981036450

ISUZU113.32בידוד לריצפה8981036551

ISUZU155.34חיישן שמש8981036910

ISUZU87.36חיישן8981036940

ISUZU2332.89סט מנעולים8981038410

ISUZU342.93מנעול לדלת נוסע8981038683

ISUZU342.93מנעול לדלת נהג8981038693

ISUZU491.61`מנעול לדלת קד8981038703

ISUZU1994.54.ק.גג מושלם ח8981039512

BBRISUZU2128.88. ק.גג מושלם ד8981039573

DBRISUZU2096.72. ק.גג מושלם ד8981039603

ISUZU340.18ימין` מנעול לדלת אח8981039840

ISUZU340.18`שמ` מנעול לדלת אח8981039850



ISUZU634.27ימין` מנעול לדלת אח8981039860

ISUZU543.66שמאל` מנעול לדלת אח8981039870

ISUZU77.3תושבת לפח סף8981040171

ISUZU85.08)פנימי(ימין` בית כנף קד8981040311

ISUZU85.38שמאל` בית כנף קד8981040321

ISUZU109.26ימין` בית כנף קד8981040331

ISUZU128.07שמאל` בית כנף קד8981040341

ISUZU1490.1.ק.תושבת לריצפה  ד8981040562

ISUZU618.68`פח סף לגג שמ8981040711

ISUZU618.68פח סף לגג ימין8981040721

ISUZU858.14שמאל` חיבור לכנף קד8981040942

ISUZU766.36ימין` חיבור לכנף קד8981040952

ISUZU81.72ציר ימין למכסה מנוע8981040992

ISUZU83.04ציר שמאל למכסה מנוע8981041002

ISUZU198.64תפס לדופן ארגז8981041560

ISUZU2238.32ק.ריצפה לארגז   ד8981041592

ISUZU251.58תושבת שמאל לדלתית מיכל דלק8981041801

ISUZU251.6תושבת ימין לדלתית מיכל דלק8981041811

ISUZU341.66תושבת לריצפה8981041850

ISUZU234.28תושבת לפתח מילוי דלק8981041894

ISUZU496.38תפס ימין לדופן ארגז8981041924

ISUZU307.42תושבת לריצפה8981041970

ISUZU3077.28.ק.פח סף ח8981042005

ISUZU1073.22פח אחורי פנימי8981042012

ISUZU1800למגן כרום(פח אחורי חיצוני 8981042167

ISUZU841.98)עליון)פח חזית8981042244

ISUZU195.28תושבת לדלתית מיכל דלק8981042337

ISUZU260.13תומך ימין מיכל דלק8981042347

ISUZU275.26תומך ימין לפח חזית8981042444

ISUZU304.96תומך שמאל לפח חזית8981042534

ISUZU537.26שמאל` פינה אח8981042596

ISUZU1247.81ימין` פינה אח8981042616

ISUZU602.5`פינה שמאל אח8981042625

ISUZU668.68)וו(ימין`פינה אח8981042645

ISUZU1465פנימי שמאל` כנף אח8981042946

ISUZU1545.9פנימי ימין` כנף אח8981042966

ISUZU4790.23.ק.דלת לארגז  ד8981043628

ISUZU898.06)ק.ח)שמאל פנימי ` עמוד אח8981043759

ISUZU140.44שמאל פנימית` פינה אח8981043786

ISUZU261.5ימין פנימית` פינה אח8981043796

ISUZU140.7שמאל` פינה אח8981043804

ISUZU140.7ימין` פינה  אח8981043814

ISUZU183.8ימין` חיבור לכנף אח8981043932

ISUZU183.8שמאל` חיבור לכנף אח8981044053

ISUZU341.8ימין` חיבור לכנף אחל8981044063

ISUZU319.5צינור למסנן אויר8981044721

ISUZU416.4תושבת למצבר8981044804

ISUZU349.12)ק.ח)`פח סף עליון שמ8981045032

ISUZU349.12)ק.ח)``פח סף עליון ימ8981045042

ISUZU4165.8.)ק.ד(שמאל` כנף אח8981045517

ISUZU4791.)ק.ד(ימין` כנף אח8981045525

2X4ISUZU3189.08) ק.ח(שמאל` כנף אח8981045537

ISUZU5479.84.ק.ימין  ח` כנף אח8981045555



ISUZU5970.44.ק.שמאל ד` כנף אח8981045608

ISUZU5970.44.ק.ימין ד` כנף אח8981045616

ISUZU1414.98.)ק.ח(מסילה שמאל לארגז8981045651

ISUZU1414.98.)ק.ח(מסילה ימין לארגז8981045661

ISUZU101.16תושבת שמאל לארגז8981046031

ISUZU101.16תושבת ימין לארגז8981046041

ISUZU206.2`חיבור לכנף אח8981046142

ISUZU193.02תפס לארגז8981046490

ISUZU293.31תפס לארגז8981046651

ISUZU1616.92)פנימי(עמוד אמצעי שמאל8981047666

ISUZU1731.48)פנימי(עמוד אמצעי ימין8981047677

ISUZU442.74שמאל` חיבור לכנף אח8981047865

ISUZU442.74ימין` חיבור לכנף אח8981047875

ISUZU1504.42.ק.פח סף שמאל  ד8981047933

ISUZU1504.42.ק.פח סף ימין  ד8981047943

11/14ISUZU15820.5) ביצה(`סרן קד8981049010

ISUZU4276.14`בית דפרנציאל קד8981049102

11/14ISUZU5777.31` קורונה פניון קד8981049290

2X4ISUZU3000) ק.ד(ימין` כנף אח8981049774

2X4ISUZU4499.64) ק.ד(שמאל` כנף אח8981049785

ISUZU1065.42.)ק.ד(מסילה ימין לארגז8981049830

ISUZU1065.42).ק.ד)מסילה שמאל לארגז 8981049840

ISUZU148.26`ציר לדלת אח8981052801

ISUZU148.26`ציר לדלת אח8981052811

ISUZU123.06`ציר לדלת קד8981052960

ISUZU129.36`ציר לדלת קד8981052970

ISUZU113.25מכסה לראש מנוע8981059200

ISUZU820.32`קורה קד8981067011

ISUZU391.48`גשר קד8981067362

2X4ISUZU772.72אוטומטית .ה.קורה לת8981067604

4X4ISUZU780.16רגיל .ה.קורה לת8981067613

4X4ISUZU772.72אוטומטית .ה.קורה לת8981067623

ISUZU204.9תושבת לשילדה שמאל8981067843

ISUZU204.9תושבת לשילדה ימין8981067913

ISUZU402.42תושבת מנוע8981067931

ISUZU402.42)בשילדה(תושבת מנוע8981067942

2X4ISUZU402.42תושבת מנוע 8981067951

ISUZU402.42)בשילדה(תושבת מנוע8981067962

2X4ISUZU974.01תושבת שמאל לבולם 8981068002

4X4ISUZU974.01תושבת שמאל לבולם 8981068016

2X4ISUZU974.01תושבת ימין לבולם 8981068021

4X4ISUZU974.01תושבת ימין לבולם 8981068034

2X4ISUZU235.02תושבת לשילדה 8981068063

4X4ISUZU421.58תושבת לשילדה 8981068071

ISUZU81.28`תושבת ימין לשילדה קד8981068140

ISUZU81.46`תושבת שמאל לשילדה קד8981068150

ISUZU150`תומך ימין למגן קד8981068353

ISUZU268.88`תומך שמאל למגן קד8981068363

ISUZU114.98תושבת לשילדה8981068442

ISUZU114.98תושבת לשילדה8981068452

2X4ISUZU161.88` תושבת לקפיץ אח8981068700

ISUZU150`תומך למגן אח8981068711

2X4ISUZU69.82` תושבת למגן קד8981068721



4X4ISUZU69.82` תושבת למגן קד8981068731

ISUZU166.56תושבת לבית תיזמון8981071060

7X71ISUZU350קישוט לגלגל 8981073183

ISUZU213.39פקק אחורי8981074340

ISUZU114.98תושבת לשילדה8981075340

ISUZU3147.18דלת נוסע8981081293

ISUZU7106.78דלת נהג8981081303

ISUZU7106.78דלת נוסע8981081313

ISUZU7106.78דלת נהג8981081323

ISUZU4040.34מאורר פנימי מושלם8981081762

ISUZU3663.18)מפואר(מאורר פנימי מושלם8981081772

ISUZU4031.84ימין` דלת אח8981082183

ISUZU4065.92שמאל` דלת אח8981082193

ISUZU24.38בורג עין8981086890

ISUZU589.76מתג בקרה לרדיו בהגה8981086900

ISUZU423.42מתג בקרת שיוט8981086910

ISUZU128.25צמה לגלגל הגה8981086930

ISUZU129.36צמה לגלגל הגה8981086940

ISUZU129.36צמה לגלגל הגה8981086950

2.5ISUZU8454.12(4X2)צמה למנוע 8981087750

ISUZU846.38(4X2)מוט הגה עליון8981088080

ISUZU1426.5(גבוה)מוט הגה עליון8981088100

ISUZU11.76טבעת בטחון8981094700

ISUZU161.98ימין` גומיה לדלת קד8981095443

ISUZU242.97שמאל` גומיה לדלת קד8981095453

ISUZU93.38ימין` גומיה לדלת אח8981095462

ISUZU233.45שמאל` גומיה לדלת אח8981095472

ISUZU9מעצור לציר דלת מטען8981102312

ISUZU642.74פח טורפדו עליון8981102802

ISUZU76.89אטם לפח טורפדו8981102831

ISUZU19.23אטם לפח טורפדו8981102841

ISUZU451.1מנגנון מכני לחלון ימין8981114880

ISUZU399.33מנגנון מכני הרמת חלון שמאל8981114890

ISUZU3221.44(ניקל)מראה שמאל8981117250

ISUZU3221.44מראה ימין8981117260

ISUZU80.46צינור דלק8981120340

4X4ISUZU3047.85ה .בית ת8981121760

4X2.ISUZU3344.49ה.בית ת8981121770

ISUZU1697.52מצמד להילוך יתר8981121800

ISUZU1715.34(INPUT-SUN)ציר8981121820

ISUZU1411.06(אוטומ)שמן` למש` גוף קד8981121830

ISUZU2035.89הילוך פלאנטרי8981121850

ISUZU1332.81`שמן אוטומ` ציר למש8981121880

ISUZU2483.7`אוטומ.ה.תוף ת8981121900

ISUZU6053.55`אוטומ.ה.מח ת8981122000

ISUZU3945.7גיר פלאנטרי8981122060

ISUZU72.78תושבת למנוע מגבים8981127480

ISUZU156.6פחית לציר מגבים8981127492

ISUZU75.99תפס לקונסולה8981128643

ISUZU632.85)במנוע(בית נתיכים 8981130970

ISUZU132.54מכסה לבית נתיכים8981130980

ISUZU102.28בית נתיכים8981130990

ISUZU234.72ימין` תושבת לדופן אח8981132442



ISUZU234.72שמאל` תושבת לדופן אח8981132452

ISUZU10.29אטם לצינור שמן8981137620

ISUZU796.71מותח רצועה8981144370

ISUZU24.83אטם לבית תרמוסטט8981145870

ISUZU3600(COOLER)מצנן אויר8981148150

ISUZU579.88מנעול לדלת נהג8981155783

ISUZU95.67תפס שמאל לדלת מטען8981156571

8981160610Aמגן לאגן שמןISUZU833.16

3.0ISUZU1604.34 דיזל E.G.Rשסתום 8981162580

ISUZU1300שסתום ואקום8981162600

ISUZU3677.12מראה ימין8981164150

ISUZU1633.46מראה שמאל8981164160

ISUZU1620.62מראה ימין8981164170

4X4`ISUZU43256.28)אוטומ)שילדה מושלמת8981164850

ISUZU4970.94`ריצפה אח8981166469

ISUZU792.9שילדה למושבים8981166484

ISUZU78.05`תושבת למשענת אח8981170911

ISUZU105.58תושבת למחשב8981171780

ISUZU14.6`בורג טבור קד8981179200

ISUZU2026.71לתיבת העברה` מכסה אח8981189210

ISUZU82.78ה.תושבת למתג ת8981189221

ISUZU3738.6הילוך ליר רגיל8981189241

ISUZU1170מצמד למאורר8981192131

2X4ISUZU80.74` שמ` מגן בוץ אח8981192300

ISUZU421.31מותח שרשרת תיזמון8981192780

ISUZU251.49מותח שרשרת תיזמון8981192781

ISUZU384.46שרשרת תיזמון8981192791

2X4(ISUZU122.56(ימין ` מגן בוץ אח8981193302

2X4(ISUZU124.44(שמאל ` מגן בוץ אח8981193312

ISUZU780חיישן לחץ למסילה8981197900

ISUZU26.68מגן חיישן מד סבובים8981199010

ISUZU1384.92ללא חימום שמשה(מתגים למזגן8981201374

ISUZU1439.36חימום שמשה+מתגים למזגן8981201404

ISUZU1668.54)כסף(מתג למזגן 8981201464

ISUZU5000)ק.ח(ימין` דלת קד8981206933

ISUZU5000)ק.ח(שמאל` דלת קד8981206943

ISUZU484.13בית תרמוסטט8981209450

ISUZU1981.5`שמ` חיבור לכויל אח8981211236

ISUZU2146.45ימין` חיבור לכויל אח8981211246

2X4(ISUZU466.38(` שמ` צינור בלם קד8981220410

N.L.SISUZU518.73צינור בלמים 8981220440

ISUZU3550.44(לא להזמין)מחשב כרית אויר8981222110

4X4ISUZU3777.12) ק.ח(ימין` כנף אח8981225186

4X4ISUZU4415.7.) ק.ח(שמאל` כנף אח8981225198

ISUZU50.4בית מצית לסיגריות8981231140

ISUZU67.73מצית לסיגריות8981231170

ISUZU20.62מסגרת למצית8981231180

ISUZU34.65מכסה לשקע מצית8981231230

ISUZU913.02מחשב נגד גניבה8981232604

ISUZU594.79צינור למסנן אויר8981234830

ISUZU1247.1פח טורפדו8981238875

ISUZU69.62`תושבת לוו אח8981239370

ISUZU75.99אטם ריקון שמן8981240801



ISUZU20.07גומיה לאגזוז8981244700

43/10ISUZU12522.18מושלם ` דיפרנציאל קד8981245540

ISUZU251.6תושבת ימין לדלתית מיכל קלק8981245990

ISUZU253.84תושבת לדלתית מיכל דלק8981246000

ISUZU940)גבוה(`צלחת בלם קד8981246633

ISUZU48.09תפס לקונסולר8981247041

ISUZU251.88מגן לתיבת העברה8981252540

ISUZU158.22צינור נשם ימין8981252941

ISUZU2544.9פנס ראשי ימין8981253845

ISUZU2544.9)מפואר(פנס ראשי ימין מושלם8981253846

ISUZU2544.9פנס ראשי שמאל8981253855

ISUZU2544.9)מפואר(פנס ראשי שמאל מושלם8981253856

ISUZU1168.08פנ ס ראשי ימין8981253896

ISUZU1024.22פנס ראשי שמאל8981253906

ISUZU1713.55פנס ראשי ימין מושלם8981253937

ISUZU1713.55פנס ראשי שמאל מושלם8981253947

ISUZU1100פנס ראשי שמאל מושלם8981253948

ISUZU850)מפואר(ימין` פנס אח8981253983

ISUZU712.02)מפואר(שמאל` פנס אח8981253993

ISUZU850)מפואר(שמאל` פנס אח8981254013

ISUZU480ימין` פנס אח8981254023

ISUZU480שמאל` פנס אח8981254033

ISUZU480ימין` פנס אח8981254043

ISUZU480שמאל` פנס אח8981254053

ISUZU6123.42רדיו8981260812

ISUZU53.89מעצור לציר דלת מטען8981260880

ISUZU53.89)שמאל(מעצור לציר דלת מטען8981260890

ISUZU513.48בית תרמוסטט8981265720

ISUZU232.3ה.דיסקית ת8981268480

ISUZU24שמן.מ8981268540

ISUZU154.8זרוע להילוכים8981268550

ISUZU10965.93(רגיל ללא קרוס)מחשב מנוע8981269620

ISUZU391.98(X4שמן2)משמרת באגן משופרת8981272470

X4(ISUZU580.36)שמן4משמרת באגן משופרת8981272480

ISUZU1483.29שמן` מש8981281340

ISUZU36.3תושבת לרמקול בגג8981285700

ISUZU856.64צינור מזגן8981291504

ISUZU238.52צינור חימום8981293393

ISUZU138.15צינור חימום8981293413

ISUZU824.32)לחץ גבוה(צינור למזגן8981293451

ISUZU148.41צמה למצבר8981294141

ISUZU331.47`מוביל אויר אח8981295471

ISUZU2016.39)מפואר(מתגים למזגן 8981295484

ISUZU207.81צמה לרדיו8981295922

UZUSIISUZU168.1. ק.סמל  ח8981298610

XAM-DISUZU67.24.   ק.סמל  ח8981298630

UZUSIISUZU67.74. ק.סמל  ד8981298690

DT5.2 RELOOCRERNIISUZU124.15סמל   8981298700

ISUZU131.02` על דלת קדSLסמל 8981298940

ISUZU128.64`סמל אח8981298960

ISUZU128.64`סמל אח8981299030

ISUZU1271.69שמשה דלת נוסע8981300120

ISUZU1265.32שמשה דלת נהג8981300130



ISUZU486.96שמאל` שמשה לדלת אח8981300140

ISUZU584.3ימין` שמשה לדלת אח8981300150

ISUZU903.96מותח רצועת מנוע8981302040

ISUZU302.46גלגלת למאוורר מנוע8981316280

ISUZU241.16ימין` פנס אח8981317030

ISUZU280ימין` פנס אח8981317050

ISUZU280שמאל` פנס אח8981317060

ISUZU254.98ימין` פנס אח8981317070

ISUZU380)מפואר(שמאל` פנס אח8981317090

ISUZU380)מפואר(ימין` פנס אח8981317100

ISUZU3028.1מצערת מושלמת8981317383

ISUZU603.24מגן לאגן שמן8981318981

ISUZU177.96מכסה צד לראש מנוע8981319921

ISUZU55.5מכסה צד ראש מנוע8981319980

ISUZU15500גל ארכובה8981319991

4X4ISUZU1229.4אגן שמן תחתון 8981320012

4X4(ISUZU577.33משמרת באגן שמן 8981320120

ISUZU28.2אטם לטורבו8981320170

ISUZU23.46אטם לטורבו8981320181

ISUZU108.6תושבת למסנן שמן8981320201

ATISUZU718.83למנוע ` פלטה אח8981320210

ISUZU252.63צינור מים8981320352

ISUZU2047.17סעפת פליטה8981320392

ISUZU232.98צינור ואקום8981320581

ISUZU6800טורבו מושלם8981320692

ISUZU5200טורבו מושלם8981320703

ISUZU56.84אטם לטורבו8981320730

ISUZU238.26צינורית דלק8981320850

ISUZU343.47תושבת מנוע ימין8981321000

ISUZU343.47תושבת מנוע שמאל8981321010

ISUZU139.5מותח למחולל זרם8981321024

ISUZU157.48רצועה למנוע8981323670

ISUZU69.18צינור גומי8981324460

TAISUZU4134.36גלגל תנופה 8981325050

ISUZU144.06דיסקית לגלגל תנופה8981325060

ISUZU212.28מתג התנעה8981327190

ISUZU116.16מתג לדלת8981327200

4X2 2.5ISUZU20189.93רגיל . ה.ת8981327820

ISUZU27.15בורג למוט הגה8981332620

ISUZU192.82מכסה ימין לפח טורפדו8981339816

ISUZU192.82מכסה שמאל לפח טורפדו8981339825

ISUZU152.94גומיה לפח טורפדו8981339910

ISUZU20.07קליפס לבית גלגל8981340040

ISUZU107.28אטם לפח טורפדו8981340050

07X8MISUZU56.77ון ` גוז8981342210

ISUZU3876.32`שמשה קד8981342780

ISUZU968.96`שמשה אח8981342820

ISUZU37.77)חיצוני(`שמן גלגל אח.מ8981343940

ISUZU54.69תפס לחובק הגה8981346520

ISUZU53.89מעצור לציר דלת מטען8981347261

ISUZU53.89מעצור ימין לציר דלת מטען8981347271

XAMISUZU206.03` סמל אח8981348600

ISUZU160.98`סמל אח8981348710



.270מגן גחון                                                                                       8981349420 ISUZU505.4

ISUZU457.35(חריצים(2אטם ראש מנוע8981359540

ISUZU449.47(חריצים(3אטם ראש8981359550

ISUZU10.33אטם לבורג עין8981361420

2X4ISUZU664.83` תוף בלם אח8981364910

ISUZU48.18חיבור למסנן אויר8981371400

ISUZU20.34תותבלצינור מים8981371430

ISUZU32.45גומיה לצינור מים8981371440

ISUZU87.63גומיה לידית הילוכים8981373310

ISUZU406לפח סף` חיבור שמ8981374902

ISUZU377.78חיבור ימין לפח סף8981374912

ISUZU379.2`שמ` פח סף לגג קד8981375037

ISUZU379.2ימין` פח סף לגג קד8981375047

ISUZU234.69צמה לפנס אור מספר8981375792

ISUZU191.46כונס אויר תחתון ימין8981375861

ISUZU192.82כונס אויר תחתון שמאל8981375871

ISUZU83.22צינור דלק8981383000

ISUZU207.48תפס שמאל לארגז8981386423

ISUZU207.48תפס ימין לארגז8981386433

ISUZU207.48תפס שמאל לארגז8981386483

ISUZU156.36תפס ימין לארגז8981386493

ISUZU1664.5תותב לחיבור מסילת מזרקים8981386950

ISUZU3705.41פח אחורי חיצוני8981392476

ISUZU539.19מכסה לבית מזגן8981393530

ISUZU40.94אטם חימום פנימי8981393570

ISUZU48.34אטם בית מזגן פנימי8981393580

ISUZU48.34אטם בית מזגן פנימי8981393610

EROCISUZU1555.76מצנן מזגן פנימי 8981393740

ISUZU1213.42רשת חימום פנימי8981393760

ISUZU262.83מכסה צד לבית מזגן פנימי8981393770

16CISUZU360.54תרמוסטט למזגן 8981393820

06CISUZU319.09תרמוסטט למזגן 8981393830

ISUZU224.67מנוע למדפי מזגן8981393850

ISUZU272.34מנוע למדפי מזגן8981393860

ISUZU156.08תושבת לרשת חימום8981393900

ISUZU602.01שסתום שאיבה8981393920

ISUZU902.73מנוע לחיישן חום8981393981

ISUZU16.91קליפס לזרוע בית מזגן8981394220

ISUZU48.15אטם למסנן מזגן8981394260

ISUZU199מסנן למזגן8981394280

ISUZU234.87מכסה למסנן מזגן8981394290

ISUZU324.25מודול למאורר פנימי8981394310

ISUZU117.98שמאל` חיבור לכנף אח8981396501

ISUZU117.98ימין` חיבור לכנף אח8981396511

ISUZU181.47`מוביל אויר ימין במגן קד8981396940

ISUZU181.47`מוביל אויר שמאל במגן קד8981396950

ISUZU138.01מגן חום למנוע8981398493

ISUZU2500)ללא פולי(מדחס8981399350

ISUZU1988.13מצמד למדחס8981399360

5.2ISUZU290מסנן אויר 8981402650

ISUZU22.29גומיה למסנן אויר8981402690

ISUZU15.51תושבת למסנן אויר8981402700

ISUZU101.96`מרווח למגן קד8981403401



T.AISUZU184.44)  ללא שיוט(מתג אור בלם8981404860

ISUZU178.64 אוטומטי עT.Mמתג אור בלם  8981404870

ISUZU2203.44`אגזוז אח8981405901

ISUZU7622.66`שמשה קד8981406812

ISUZU145.68ניקל לשמשה8981406850

ISUZU39.84`גומיה תחתונה לשמשה קד8981406860

ISUZU15.85`תושבת לשמשה קד8981406870

ISUZU32.75`תושבת לשמשה אח8981406911

ISUZU184.54`גומיה לשמשה אח8981406930

ISUZU159.92בורג למוט הגה8981408020

4X4ISUZU2446.62מנוע לשילוב 8981408531

ISUZU195.37`צמה אח8981408630

ISUZU29.82קפיץ לדלתית מיכל דלק8981416103

ISUZU282.27מסגרת למתגי מזגן8981417890

ISUZU10498.95חצי מנוע8981423920

ISUZU520.08מנוע מגבים8981425080

ISUZU67.53ה.תעלת שמן ת8981425740

ISUZU21.66גומיה לדלתית מיכל דלק8981446351

1231שמן                                                                                 ` שסתום למש8981454530 ISUZU1008.39

1231סולנויד בקרת לחץ דלק                                                                           8981454550 ISUZU1050

3.0ISUZU2258.49שמן דיזל ` מש8981454850

ISUZU165.44ממסר לפנסים8981468340

ISUZU149.42ממסר למצתי חימום8981468370

ISUZU315.54`חיישן כרית אויר דלת קד8981469391

2X4ISUZU31461.46תיבת מהלכים רגיל 8981470612

4X4ISUZU19900תיבת מהלכים רגיל 8981470623

ISUZU3058.46)וילון(.ק.כרית אויר ימין ח8981470964

ISUZU3058.46)וילון(.ק.כרית אויר שמאל ח8981470974

ISUZU4086.74)וילון(ק.כרית אויר  ימין ד8981471005

ISUZU6296.18)וילון(.ק.כרית אויר שמאל ד8981471015

ISUZU5700מושלם` ציר הינע קד8981472450

ISUZU3200מושלם' ציר הינע קד8981472452

ISUZU491.65גומיה לפעמון פנימי8981476770

ISUZU450גומיה לפעמון חיצוני8981476780

ISUZU2800)חיצוני(` פעמון לציריה קד8981476800

ISUZU4121.88פעמון לציריה8981476810

ISUZU36.08כיסוי לשסתום8981479450

ISUZU195מסנן סולר8981499820

ISUZU649.88מסנן סולר מושלם8981500290

ISUZU11149.8(4X2)2.5גיר רגיל 8981501450

4X4(5.2ISUZU52316.55(רגיל .ה.ת8981501610

ISUZU78.03פין לבוכנה8981503330

ISUZU750ימין` פנס ערפל קד8981504242

ISUZU850שמאל` פנס ערפל קד8981504252

ISUZU1253.1ללא(ימין` בית פנס ערפל קד8981504261

ISUZU1253.1ללא(שמאל` בית פנס ערפל קד8981504271

ISUZU350.47ימין` מנגנון מכני לדלת אח8981505210

ISUZU543.93שמאל` מנגנון מכני לדלת אח8981505220

ISUZU521.92ימין` מנגנון לדלת אח8981505250

ISUZU517.12שמאל` מנגנון לדלת אח8981505260

ISUZU3700טורבו מושלם8981506872

ISUZU5750טורבו מושלם8981506883

R.G.EISUZU34.8אטם לשסתום 8981507450



E.G.RISUZU5275.48(COOLER)מצנן8981507490

ISUZU476.46צינור חימום8981511801

ISUZU201.87צינור חימום8981511811

ISUZU8422ראש מנוע8981511821

ISUZU627.62צינור לטורבו8981511890

ISUZU208.65צינור לטורבו8981511902

ISUZU279.72בית מדיד שמן מנוע8981511953

ISUZU127.98צינור מים8981511991

ISUZU227.31צינור מים לטורבו8981512000

ISUZU276.99צינור מים לטורבו8981512010

ISUZU3081.12סעפת יניקה8981512031

ISUZU1651.2סעפת פליטה8981512041

R.G.EISUZU5386.58מצנן לשסתום 8981512061

RGEISUZU2731.2שסתום למצנן 8981512070

R.G.EISUZU395.42תושבת לשסתום 8981512100

ISUZU16724.92דלק` מש8981512130

ISUZU10741.95מסילה למזרקים8981512140

ISUZU82.05אטם לטורבו8981512150

ISUZU97.16אטם לתושבת טורבו8981512160

ISUZU81.24אטם לממיר קטליטי8981512180

ISUZU98.2אטם לצינור אגזוז8981512310

ISUZU1714.26צינור אויר8981512830

ISUZU143.58תושבת לטורבו8981513820

ISUZU1579.86חיזוק לרצפה8981515711

2X4ISUZU320.22שמאל ` צינור בלם אח8981515800

2X4ISUZU261.39ימין ` צינור בלם אח8981515810

ISUZU825.04ימין` מנוע חלון דלת אח8981515930

ISUZU825.04`שמ` מנוע חלון דלת אח8981515940

ISUZU16953.79(קרוס+אוטומט)מחשב מנוע8981520910

ISUZU9575.85)אוטומט ללא קרוז(מחשב מנוע8981520921

ISUZU11673.1רגיל(2.5)מחשב מנוע8981520931

E.G.R 6.2ISUZU5275.48מצנן 8981521220

RGEISUZU3958.17מצנן 8981521221

ISUZU573.68`בולם זעזועים קד8981521640

S.L.NISUZU590בולם 8981522150

ISUZU450`בולם זעזועים קד8981522160

ISUZU336.33בולם זעזועים8981522210

ISUZU383.55`בולם זעזועים אח8981522220

ISUZU310`בולם זעזועים אח8981522270

4X4)D.H(ISUZU369.72`בולם זעזועים אח8981522280

ISUZU29.4צינור נשם8981523072

ISUZU4037.53מצוף מיכל דלק8981523171

ISUZU643.65צינור מים8981525180

ISUZU7108.77(תאורה+אוטומט)לוח שעונים8981527060

ISUZU317.88ידית לדלת נהג8981529830

ISUZU11.17בורג לארגז8981529952

ISUZU10969.62מחולל זרם8981530040

ISUZU5553.28מגן אחורי8981532774

6FVISUZU4609.52+ מגן אחורי8981532784

ISUZU64ידית למגבהה8981539780

ISUZU64.44ידית למגבהה8981539990

ISUZU21.66פקק למיכל דלק8981540840

2X4ISUZU807.87מגבהה 8981541771



ISUZU122.13מתג למצמד8981542100

ISUZU126.48תושבת למצבר8981543280

ISUZU6520.84מחשב גיר אוטומטי8981543880

ISUZU2543.56לוח שעונים8981545000

2X4ISUZU17000תיבת הילוכים אוטומטית 8981550460

2X4ISUZU894.39ה " צינור קירור שמן ת8981555641

4X4ISUZU894.39. ה. צינור קירור שמן ת8981555651

2X4ISUZU894.39ה " צינור קירור שמן ת8981555661

4X4ISUZU894.39. ה. צינור קירור שמן ת8981555671

2X4ISUZU766.74) סט(צינור בלמים8981555862

ISUZU90.48בידוד לריצפה8981559180

ISUZU24382.22)משופרת(דלק` מש8981559880

ISUZU11534)משופרת(דלק` מש8981559881

ISUZU241.49חיישן8981560020

ISUZU174.39כיסוי דלת נוסע8981560313

T.MISUZU174.39לוח שעונים 8981560323

T.AISUZU3381.21לוח שעונים  8981561417

T.MISUZU2898.18לוח שעונים  8981561437

ISUZU3249.99)זוהר( T.Aלוח שעונים 8981561458

ISUZU3566.31)זוהר( T.Mלוח שעונים   8981561478

ISUZU22.04מנורה למתג מזגן8981561880

0.3ISUZU1492.12דיסק למצמד  8981562992

2X4ISUZU886.08אגן שמן תחתון 8981563710

ISUZU283.2צינור לטורבו8981563800

ISUZU564.78צינור לטורבו8981563810

ISUZU6848.01ממיר קטליטי8981563860

ISUZU58.15תושבת למחזיר שמן לטרנספר8981566320

T.MISUZU2561.05העברה   .ציר להילוך ת8981566371

ISUZU3557.45.ק.ח(שילדה בין דלתות שמאל 8981567601

ISUZU6167.1.ק.שילדה בין דלתות שמאל  ד8981567621

ISUZU9249.94)ק.ד(שילדה בין דלתות שמאל 8981567661

ISUZU3584.84.)ק.ח(שילדה בין דלתות ימין8981567671

AISUZU9126.15ק .שילדה בין דלתות ימין ד8981567681

ISUZU13476.34.ק.שילדה בין דלתות ימין  ד8981567751

ISUZU976.89)ללא חימום(מתגים למזגן 8981568990

ISUZU994.84)עם חימום(מתגים למזגן 8981569020

ISUZU955.59)ניקל(מתגים למזגן 8981569080

41/34ISUZU10138.14בית ציר אחורי 8981570921

ISUZU22.65אטם לשסתום התפשטות8981571160

ISUZU748.32מנוע למדפי מזגן8981571242

89815712802630ISUZU3221.44

8981571290ISUZU3068.03

41/34ISUZU15820.5) ביצה(`סרן קד8981571700

41/34ISUZU5573.67` קורונה פניון קד8981571750

ISUZU81.36מגן חום למחולל זרם8981578352

ISUZU7061.62תוף לתיבת העברה8981581160

ISUZU573.75ה.תוף ת8981581230

ISUZU77.06העברה.תותב לת8981581240

ISUZU1657.2מנוע לתיבת העברה8981581250

ISUZU2950.44)כסף(מראה שמאל 8981582500

ISUZU2535מראה ימין8981582510

ISUZU21.4מגן למחשב מנוע8981582990

ISUZU10.57קליפס לכבל פתיחת דלתית דלק8981583030



ISUZU2908.8)פסיה(`כיסוי מגן קד8981586110

ISUZU1909.32)פסיה(`מגן קד8981586130

ISUZU2356.86(פסיה`(כיסוי מגן קד8981586150

ISUZU3114.96`כיסוי למגן קד8981586170

ISUZU1935.93)פסיה)מגן קדמי8981586180

RGEISUZU646.2תושבת למצנן 8981587143

ISUZU175.74תושבת למסילת הזרקה8981587152

ISUZU90.35תושבת8981587250

1ISUZU230.19` צינור למזרק מס8981587290

2ISUZU230.19` צינור למזרק מס8981587300

3ISUZU237.39` צינור למזרק מס8981587310

4ISUZU230.19` צינור למזרק מס8981587320

ISUZU849.7צינור הזרקה8981587330

ISUZU205.62מפצל לצינורי דלק למזרקים8981587371

ISUZU2464סורג חזית8981591480

SBAISUZU1938.63צמה ל 8981593272

ISUZU486.39.)ק.ח(צמה לגג8981593333

ISUZU469.95צמה לפנסים ראשיים8981593421

ISUZU499.38צמה  לפנסים ראשיים8981593501

ISUZU466.29צמה לפנסים8981593521

ISUZU2235.5.ק.מחשב כרית אויר  ד8981593611

ISUZU2327.83.ק.מחשב כרית אויר  ח8981593621

ISUZU594.57צמה לגג8981594843

QNDISUZU332.7צמה לדלת ימין 8981594952

QNDISUZU394.86צמה לדלת נהג 8981595151

ISUZU583.17ימין` צמה לדלת אח8981595252

ISUZU583.17שמאל` צמה לדלת אח8981595262

ISUZU79.2צינור מים לטורבו8981595601

ISUZU13.02צינור מים8981595610

ISUZU609מגן חום לסעפת פליטה8981595621

ISUZU257.91מגן חום לטורבו8981595631

ISUZU207.27מגן חום לטורבו8981595642

ISUZU4804.24מזרק מושלם8981595831

ISUZU290מסנן דלק8981596930

2X4ISUZU801קורה לגיר רגיל 8981597960

T.AISUZU332.22צינור ואקום  8981599533

ISUZU154.1)נמוך(` תומך ימין  לעלה אח8981600700

ISUZU231.15)נמוך(` תומך שמאל לעלה אח8981600830

2X4ISUZU283.04מד שמן מנוע 8981601241

4X4ISUZU287.17מד שמן מנוע 8981601251

ISUZU9410.08מחשב מנוע אוטומט ללא קרוז8981601442

ISUZU11221.88מחשב מנוע8981601452

ISUZU115.05מנורה לפנס ראשי8981602050

T.AISUZU4899צמה לוח שעונים   8981604755

ISUZU4868.79צמה לוח שעונים8981604785

ISUZU4850.58צמה לוח שעונים8981604795

ISUZU728.61)ק.ח(צמה לשילדה8981605623

ISUZU1894.83.ק.צמה לשילדה ד8981606054

ISUZU1828.23צמה לשילדה8981606324

ISUZU795.23מנוע לחלון דלת נוסע8981607230

ISUZU782.52בטיחות(מנוע לחלון דלת נוסע8981607250

ISUZU682.96`מנוע לחלון דלת קד8981607260

ISUZU15.4קליפס לריפוד דלת8981607290



ISUZU421.5כיסוי לגלגל8981608060

ISUZU1489.16צמה ממצבר למתנע8981608072

ISUZU97.58מגן לכבל מכסה מנוע8981608122

ISUZU126.15גומיה למכסה מנוע צד ימין8981608151

ISUZU466.17העברה.מחבר לזרוע ת8981610340

ISUZU36.64צינורית למזרקים8981610610

ISUZU37.32צינורית למזרקים בקצה8981610620

4X4ISUZU49.12` גומיה למוט איזון קד8981614460

4X4ISUZU1370.04` מוט איזון קד8981614501

ISUZU40.4קליפס לצינור נשם8981618810

ISUZU72.68תושבת לצינור נשם8981619201

4X4ISUZU807.87מגבהה 8981620921

ISUZU2845.83)נמוך(` משולש תחתון ימ8981621640

ISUZU2821.92)נמוך(` משולש תחתון שמ8981621650

ISUZU405.36צינור לטורבו8981623520

ISUZU554.43מאורר למנוע8981627030

ISUZU314.31מתג למנעול דלת8981627570

ISUZU165.84צינורית וואקום8981629200

ISUZU169.98צינורית וואקום8981629211

ISUZU952.28ק.פח סף ימין ח8981629911

ISUZU952.28ק.פח סף ימין ד8981629941

ISUZU952.28ק.פח סף שמאל ח8981629961

ISUZU1103.46.ק.פח סף שמאל ד8981629981

ISUZU85.55תושבת לגלגל ספייר8981630632

ISUZU556.08ק.צמה לכרית אויר ח8981630682

ISUZU467.87ק.צמה לכרית אויר צ8981630692

ISUZU83.16צמה לאימבולייזר8981630740

ISUZU24.57קפיץ ידית הילוכים8981631820

ISUZU120.81כיסוי ידית הילוכים8981631840

ISUZU80.16כיסוי ידית הילוכים8981631850

ISUZU101.1כיסוי ידית הילוכים8981632090

ISUZU940.88מחשב לידית הילוכים8981632170

ISUZU9.27בורג לידית הילוכים8981632190

ISUZU36.24פלטה  לידית הילוכים8981632200

ISUZU14.67כבל ידית הילוכים8981632220

ISUZU15.58תפס כבל ידית הילוכים אוטומ8981632230

ISUZU94.8כיסוי תחתון ידית הילוכים8981632250

TMISUZU1490.35בלם מרכזית ` מש8981632290

TAISUZU990בלם מרכזית ` מש8981632300

ISUZU1990מגבר בלם8981632320

ISUZU476.46צינור חימום8981633000

ISUZU114.9צינור עודפי מים8981633672

ISUZU214.62)מפואר)זכוכית לוח שעונים8981638820

ISUZU214.62זכוכית לוח שעונים8981638830

2X4ISUZU171.69` תומך מנוע אח8981645802

ISUZU21.22צינור לטורבו8981646511

ISUZU338.7מסגרת למתג מזגן8981646690

ISUZU18.75קליפס לריפוד דלת8981646770

ISUZU1891.91)מפואר(מתג למזגן 8981646790

ISUZU7.13גומיה לצינור מזגן8981646870

ISUZU7.13גומיה לצינור מזגן8981646880

ISUZU11.89אטם לחיישן8981646890

ISUZU7.13אטם לחיישן8981646900



ISUZU710.52חיישן לחץ מזגן8981646910

ISUZU160.62צינורית וואקום8981647351

ISUZU2500מצנן מושלם8981647450

ISUZU6248.9)רגיל(מצנן מושלם8981647460

ISUZU2200מצנן מושלם גיר רגיל8981647480

R.G.EISUZU2300שסתום  8981647860

ISUZU8.73קפיץ לנעלי בלם8981647870

ISUZU110.22סורג אויר ימין8981648222

ISUZU113.91סורג אויר שמאל8981648232

ISUZU81.35תפס צינור מים8981648240

UZUSIISUZU898.09` סמל לסורג קד8981649120

ISUZU326.07ה.פין ת8981649250

ISUZU275תפוח הגה חיצוני8981649670

ISUZU145.2)גבוה(תפס לתיבת הגה8981649680

ISUZU97.25)גבוה(גומיה לציר הגה8981649720

ISUZU10.1תושבת למחזיק מזרק סולר8981650350

ISUZU144.93)נמוך(תפס לתיבת הגה8981650530

ISUZU373.82)נמוך)תפוח הגה פנימי8981650550

ISUZU149מסנן שמן8981650710

R.G.EISUZU46.71אטם לשסתום 8981650720

R.G.EISUZU46.71אטם לשסתום 8981650730

ISUZU75.82גומיה לחלון נוסע8981651070

ISUZU136.03גומיה לחלון נהג8981651080

ISUZU978.96`תומך למגן קד8981651131

ISUZU119.06`גומיה לדלת אח8981651141

RISUZU86.65מגן לחיישן 8981651790

ISUZU70.91כיסוי שמאל לחיישן8981651800

ISUZU207.81צמה לרדיו8981652022

ISUZU33`ימ` מדבקה לדלת אח8981652051

ISUZU33`שמ` מדבקה לדלת אח8981652061

ISUZU136.7למכסה מנוע` תומך קד8981653410

ISUZU528.12כסוי בית מזגן פנימי8981654060

ISUZU103.53צינורית אויר8981654080

ISUZU47.74זרוע למדפי מזגן8981654100

ISUZU872.28מנוע למדפי מזגן8981654110

ISUZU810מאורר פנימי8981654120

ISUZU156.36מכסה לבית מזגן פנימי8981654150

ISUZU264.78צינור למצנן שמן8981655171

ISUZU148.14צינור למצנן שמן8981655180

ISUZU127.56גומיה למכסה מנוע צד שמאל8981658021

ISUZU287.65)גבוה(` תומך ימין  לעלה אח8981658501

ISUZU231.15)גבוה(` תומך שמאל לעלה אח8981658511

ISUZU59.64שמן` אטם למש8981658680

ISUZU351.6שמן` צינורית למש8981658690

ISUZU158.7שמן` בורג למש8981658840

ISUZU116.64שמן` תושבת למש8981658850

ISUZU182.95מוט אנטנה בגג8981659690

ISUZU33.25אום למוט אנטנה8981659710

ISUZU2005.86(DRM)מודול8981661340

ISUZU279.96שמן` צינורית למש8981663830

ISUZU24.3שמן` אטם למש8981663840

ISUZU41.6בורג8981663860

ISUZU144.73אטם שמאל למצנן אויר8981663960



ISUZU157.75אטם ימין למצנן אויר8981663980

ISUZU519.75`נשם לדיפרנציאל קד8981664184

ISUZU673.7קופלונג לפיניון8981665520

ISUZU3.62בורג למעצור דלת8981666940

2X4   T.MISUZU9000.   ק. שילדה ח8981666970

ISUZU1419.85בית נתיכים8981667520

ISUZU472.02ימין` מנגנון לחלון אח8981670890

ISUZU521.91שמאל` מנגנון לחלון דלת אח8981670900

ISUZU834.69ימין` מנוע לחלון דלת אח8981670911

ISUZU745.53שמאל` מנוע לחלון דלת אח8981670921

R.G.EISUZU45.15אטם לשסתום  8981673470

R.G.EISUZU44.84אטם לשסתום 8981673480

ISUZU7438.68)החלקה(בית סטליטים מכלל 8981676190

4X4ISUZU8400 41-10מושלמת ` ביצה אח8981676260

8981682150Pטון מפירוק6.2 / 7.5אנט 'ג ISUZU500

ISUZU438.96תושבת למחולל זרם8981690840

ISUZU47.68בורג לשילדה8981696700

ISUZU443.42)עגול(`פנס ערפל קד8981696800

ISUZU330מיסב לחץ למצמד8981698261

ISUZU1228.17`מכסה תזמון קד8981702150

ISUZU186.54`גומיה  לקפיץ עלה אח8981709120

DTSISUZU315.81טבעות לבוכנה 8981710400

52.0ISUZU402.33טבעות לבוכנה  8981710410

05.0ISUZU402.48טבעות לבוכנה  8981710420

57.0ISUZU370.14טבעות לבוכנה  8981710430

ISUZU84.15ידית לארגז8981711680

ISUZU18321.79 נמוךTM  2X4מחשב מנוע 8981713477

T.MISUZU16158.88מחשב מנוע   8981713487

T.MISUZU17289.18קרוז + מחשב מנוע8981713507

T.AISUZU18321.79קרוז +מחשב מנוע 8981713527

TAISUZU18321.79קרוז +מחשב מנוע 8981713547

ISUZU415.05מכסה תזמון ימין8981717564

ISUZU91.28ל"מיסב מחטים ציר מרכזי תה8981723550

ISUZU156.96צינור ואקום8981723790

RGEISUZU694.02צינור מים לשסתום 8981725214

ISUZU2150.97חישוק8981726960

ISUZU105.42מכסה לידית הילוכים8981730491

ISUZU121.04פנס לידית הילוכים8981730500

ISUZU95.19כיסוי פנימי ידית הילוכים8981730530

ISUZU197.56מוביל שרשרת8981731880

ISUZU114.98תושבת לשילדה8981734970

4X4  TISUZU6000`   בית דיפרנציאל אח8981736330

ISUZU61.38שמן.כיסוי אבק מ8981737480

ISUZU41.18בית מדחס לגלגל ספייר8981738570

ISUZU61.76בית מדחס לגלגל ספייר8981738580

ISUZU903.35חיבור ימין לשילדה8981739071

ISUZU903.35חיבור שמאל לשילדה8981739080

ISUZU752.85חיבור ימין לשילדה8981739110

ISUZU301.14חיבור שמאל לשילדה8981739120

2X4ISUZU639.82 5.2קורה למנוע 8981739150

4X4ISUZU638.96 5.2קורה למנוע 8981739160

ISUZU205.04ציר לדלת מטען8981740860

ISUZU14.27בורג למסילת הזרקה8981741800



ISUZU167.87מצת חימום8981748980

ISUZU172.52תותב לשילדה8981749700

4JJ1ISUZU19792.31ראש מנוע 8981756061

ISUZU1668.09מכסה עליון8981756680

4X4ISUZU146.97תומך לממיר קטליטי 8981759430

ISUZU200צמת חוטים לבית מצערת. ק8981763730

ISUZU2962.99מעבה למזגן8981764351

ISUZU2824.87מעבה למזגן8981764361

ISUZU295.98`ידית לדלת קד8981764560

ISUZU368.04)כרום(ידית לדלת 8981764580

ISUZU50.72)כרום(מכסה לידית 8981764601

ISUZU41.13)כרום)מכסה לידית 8981764621

ISUZU49.92כיסוי לידית לדלת8981764631

ISUZU40.32)כרום(מכסה לידית דלת 8981764651

ISUZU20.6אטם לידית דלת8981764672

ISUZU285.51תושבת לידית דלת נוסע8981764693

ISUZU336.78תושבת לידית דלת נהג8981764713

ISUZU76.14`תושבת לידית דלת אח8981764723

ISUZU114.21`תושבת לידית דלת אח8981764733

ISUZU394.85מחשב בקרה למצתי להט8981764740

2X4ISUZU961.6מגן גחון 8981765081

4X4(ISUZU233.1ימין ` כיסוי לביטנה קד8981765260

ISUZU387.76מצת להט8981772240

ISUZU48.07גומיה לצינור טורבו8981773342

ISUZU74.96תושבת למסנן דלק8981774960

ISUZU6231.06בית תיבת העברה8981775050

ISUZU6900ממיר פליטה מושלם8981776324

ISUZU4500ממיר קטליטי8981776334

ISUZU176.3צינור נשם8981776621

ISUZU46.44`צינור נשם לדיפרנציאל אח8981776630

ISUZU291.07`מיסב לבולם קד8981778991

ISUZU224.76ניקל קשת לגלגל ימין8981779582

ISUZU184.48שמאל` ניקל קשת לגלגל קד8981779592

ISUZU229.2ניקל קשת לגלגל שמאל8981779593

ISUZU2227.05ואקום` מש8981780271

ISUZU2243חיישן לחץ לממיר פליטה8981780900

4X4ISUZU91.23תומך לממיר קטליטי 8981780910

2X4ISUZU97.47תומך לממיר קטליטי 8981780920

ISUZU2384.92חיישן לחץ לממיר פליטה8981780930

2X4ISUZU97.47תומך לממיר קטליטי 8981780940

ISUZU8000בלוק מנוע8981781970

ISUZU284.43צינורית וואקום8981782012

ISUZU212.49צינורית וואקום8981782023

ISUZU284.43צינורית וואקום8981782032

ISUZU42.26צינורית וואקום8981782061

ISUZU42.26צינורית וואקום8981782081

ISUZU54.99צינורית וואקום8981782090

ISUZU52.56צינורית וואקום8981782100

ISUZU42.26צינורית וואקום8981782111

ISUZU2483.36מכסה עליון8981783100

ISUZU139.89צינורית וואקום8981783220

ISUZU182.91צינורית וואקום8981783231

ISUZU116.19ניפל לצינור שמן8981783282



2X4 TMISUZU401.7תושבת גיר 8981783302

ISUZU26.27חיבור לטורבו8981783531

ISUZU42.26צינורית וואקום8981783780

ISUZU127.46צינור גומי8981784952

ISUZU127.46צינור גומי8981784962

ISUZU27.54בורג תומך קבינה8981785360

ISUZU30.08תפס למגבהה8981786260

ISUZU977.4חיישן לחץ במסילה8981787060

ISUZU250.95)כניסה(צינור לטורבו8981789271

ISUZU175.5צינור לטורבו8981789280

ISUZU17.78אטם לפחית טורבו8981789291

ISUZU429.9מדחס לגלגל ספייר8981789380

ISUZU96.57אטם לתיקון גלגל ספייר8981789390

ISUZU1150.29מכסה לראש מנוע8981789421

ISUZU76.37צינור גומי8981790112

ISUZU55.94צינור מים תחתון8981790121

ISUZU320.52צינור כניסה לטורבו8981790131

ISUZU47.55צינור דלק למזרקים8981790140

ISUZU2134.2מסנן אויר מושלם8981791380

ISUZU94.62גומיה לריפוד עמוד8981793812

ISUZU188.73מכסה לבית נתיכים8981794070

ISUZU57.22צינור מים לטורבו8981795100

ISUZU971.87בוכנה למנוע8981800171

ISUZU873.33בוכנה למנוע8981800181

ISUZU911.13בוכנה למנוע8981800191

ISUZU995מוביל למצערת8981802530

ISUZU15662.88צמת חוטים למנוע8981803150

ISUZU424.89צינור למתיזים מושלם8981803680

ISUZU146.55ציר שמאל לדלת מטען8981804611

ISUZU146.55ציר ימין לדלת מטען8981804621

52.0ISUZU1029.42בוכנה 8981805051

05.0ISUZU1002.06בוכנה למנוע  8981805061

ISUZU106.08ציר שמאל לדלת ארגז8981809480

ISUZU99.99ציר ימין לדלת ארגז8981809490

ISUZU261.59'מתג אור אח8981809730

ISUZU2290.9ימין` כנף קד8981810290

ISUZU2267.5שמאל` כנף קד8981810300

ISUZU3487.35מאורר פנימי מושלם8981810660

ISUZU411.78`תושבת מנוע אח8981810691

ISUZU270`תושבת מנוע אח8981810711

ISUZU411.78`תושבת מנוע אח8981810722

ISUZU270.12כיסוי לדלת ארגז8981810762

ISUZU1194.48לח(צינור ממדחס לרשת פנימית8981810931

ISUZU644.16צינור מים8981811240

ISUZU726.12ניקל מכסה מנוע8981811633

ISUZU806.96)סורג כרום(ניקל מכסה מנוע8981811643

ISUZU192.15העברה.מתג מצב ת8981812330

ISUZU230.24העברה.מתג מצב ת8981812340

ISUZU65.41בורג למסנן שמן8981814350

ISUZU15.7אטם למזרק8981815400

ISUZU164.6מתג אור אחורי8981818010

ISUZU266.4'מתג אור אח8981818020

ISUZU775.23צינור לממיר פליטה8981818320



ISUZU775.23צינור לממיר פליטה8981818330

ISUZU200.61מגן חום  עליון8981818350

ISUZU200.61מגן חום תחתון8981818360

ISUZU44500תיבת הילוכים8981819150

2X4   SBAISUZU12315.33מחשב 8981824312

SBA   4X4ISUZU10478.44מחשב 8981824322

ISUZU211.92תושבת לטורבו8981827810

ISUZU298.14צינור נשם8981827871

ISUZU31.39בורג למתנע8981831420

ISUZU182.21רזיסטור למאורר8981832340

ISUZU456.64תושבת מנוע ימין8981832420

ISUZU1365.01`ביטנה קד8981836290

ISUZU98.34ה.צינור לנשם ת8981836340

ISUZU3500מתנע מושלם8981836550

ISUZU1639.29 חריצים2(גלגלת לגל ארכובה 8981839020

ISUZU6.3ון לצינור אגזוז`גוז8981842860

ISUZU125.31תפס צינור למצערת8981845290

ISUZU65.74)נמוך(ימין` מגן בוץ קד8981847070

ISUZU65.74)נמוך(שמאל` מגן בוץ קד8981847080

RISUZU735.78במושב (חיישן כרית אויר 8981847340

ISUZU206.94תפס למצערת8981848950

ISUZU91.32אטמים למגבר בלם8981852110

ISUZU29.01גומיה  למגבר בלם8981852120

ISUZU384.65`שמ` חיבור לכויל קד8981854210

ISUZU2100מצנן שמן מושלם8981856910

ISUZU155.07)גבוה(צינור לתיבת הגה8981859870

ISUZU155.43)גבוה(צינור לתיבת הגה8981859880

ISUZU290.97צינור שמן8981861022

ISUZU207.72צינור שמן8981861032

ISUZU97.57ניפל לצינור שמן8981861040

ISUZU1168.53מחשב לתיבת העברה8981861100

ISUZU1375)ללא כיוון(פנס ראשי ימין 8981862010

ISUZU1375)ללא כיוון(פנס ראשי שמאל 8981862020

ISUZU1235.06פנס ראשי ימין8981862030

ISUZU1164.32פנס ראשי שמאל8981862040

ISUZU1370פנס ראשי ימין8981862080

ISUZU1370פנס ראשי שמאל8981862090

ISUZU835.49)ללא פנס(בית פנס ערפל ימין8981862170

ISUZU835.49)ללא פנס(בית פנס ערפל שמאל8981862180

ISUZU363.34פנס ערפל ימין8981862190

ISUZU372.7פנס ערפל שמאל8981862200

ISUZU402.48)רגיל(גומיה לידית הילוכים8981863670

ISUZU510גומיה לידית הילוכים8981863690

ISUZU84.13מנורה לפנס ראשי8981863770

ISUZU68.13בורג למשולש תחתון8981864040

ISUZU1613.64בית מסנן שמן8981864521

ISUZU1935.96בית תיזמון8981866480

TMISUZU3078גלגל תנופה 8981866531

ISUZU93.27זרוע להילוכים8981867000

ISUZU26.37בורג עין8981867290

ISUZU1274.49גיר לסטליטים8981868280

ISUZU463.86גיר לסטליטים8981868290

ISUZU111.68עזר למצמד` זרוע למש8981870630



ISUZU308.94שרוול אויר אמצעי8981870980

ISUZU221.85שטיח לתא כפפות8981871190

ISUZU816.93)מפואר(מתג אורות 8981872111

ISUZU625.59מתג אורות8981872121

ISUZU347.94)למיכל(צינור הגה כח 8981872820

ISUZU65.58)נמוך(שמאל` מגן בוץ קד8981873961

ISUZU56.1)נמוך(ימין` מגן בוץ קד8981873971

ISUZU664.83`משענת ראש קד8981876401

ISUZU664.83משענת ראש8981876411

ISUZU1520.4מסילה למושב נוסע8981877142

ISUZU1520.43מסילה למושב נהג8981877152

ISUZU1547.58)מפואר(מסילה למושב נהג8981877172

ISUZU1758.27מסילה למושב נהג8981877192

ISUZU20.54`תפס גומיה לחלון אח8981877200

ISUZU99.32מגן לבית גלגל ימין8981878120

ISUZU137.46מגן לבית גלגל ימין8981878140

ISUZU18.15תותב לידית הילוכים8981881210

ISUZU1106.04ידית הילוכים8981881240

TM )4x4(ISUZU4018.02צמה למנוע 8981884326

TM )2x4(ISUZU1215.24צמה למנוע 8981884336

TA )2X4(ISUZU4831.41צמה למנוע 8981884346

TA )4x4(ISUZU3135.75צמה למנוע 8981884356

ISUZU26.34)במסנן(פקק ריקון דלק8981889410

ISUZU15.39אטם לבורג8981889430

ISUZU29.06בידוד לכנף ימין8981893381

ISUZU872.88)עליון(מכסה למסנן אויר8981894130

ISUZU1356.48)תחתון(מכסה מסנן אויר 8981894140

ISUZU11852.12ממיר כח8981894670

ISUZU5499.06)נמוך(בית ממיר כח 8981894680

ISUZU1386.69מתג בורר הילוכים8981894690

ISUZU1044.26ה.שסתום ת8981894700

ISUZU12.72ה.אטם לשסתום ת8981894710

ISUZU586.59ה.ציר ת8981894720

ISUZU136.02ה"חיבור לצינור שמן ת8981894730

ISUZU770.04חיישן מהירות8981894740

ISUZU219.81ה"צינור נשם לת8981894750

ISUZU9.39אטם לתיבת הילוכים8981894760

ISUZU37.31קפיץ לפיקוד גיר אוטומטי תח8981894770

ISUZU25.34ה.קפיץ לת8981894780

ISUZU96.16ה.קפיץ לבוכנה ת8981894790

ISUZU37.31ה"קפיץ לשסתום ת8981894800

ISUZU40.64ה.קפיץ ת8981894820

ISUZU40.64ה"קפיץ ת8981894830

ISUZU48.64ה אוטומטית"קפיץ לת8981894840

ISUZU12.8בורג לתיבת הילוכים8981894860

ISUZU14.11בורג לתיבת הילוכים8981894870

ISUZU11.04אטם לתיבת הילוכים8981894880

ISUZU89.1אטם לתיבת הילוכים8981894890

ISUZU16.38פקק לתיבת הילוכים8981894900

ISUZU3156.39משאבת שמן תיבת הילוכים אוט8981894910

ISUZU58.35טבעת אבטחה למשאבת  שמן גיר8981894920

ISUZU49.95)ה אוטומט"ת(שמן .מ8981894930

ISUZU84שמן גיר אוטומט` אטם למש8981894940



ISUZU156.63שמן תיבת הילוכי` אבטחה למש8981894950

ISUZU124.53שמן` טבעת אבטחה למיסב מש8981894960

ISUZU6807.26פיקוד לגיר אוטומטי תחתון8981894970

ISUZU59.84מרווח לכבל8981894980

ISUZU31.9ה"פלטה לפיקוד ת8981894990

ISUZU11.97ה"בורג לקפיץ פיקוד ת8981895000

ISUZU1590.9סולונוייד לגיר אוטומטי8981895010

ISUZU1590.9סולונוייד לגיר אוטומטי8981895020

ISUZU1590.9סולונוייד לגיר אוטומטי8981895030

ISUZU96.13.ה.זרוע ת8981895040

ISUZU66.56.ה.ציר ת8981895050

ISUZU17.57.ה.קפיץ  ת8981895060

ISUZU163.95ה.תפס לת8981895070

ISUZU194.01ה.זרוע ת8981895080

ISUZU94.83תושבת לנעילת גיר8981895090

ISUZU3376ה.מיסב למצמד ת8981895100

ISUZU425.16ה.בוכנה לת8981895120

ISUZU20.07ה.אטם לת8981895130

ISUZU31.43ה.אטם ת8981895140

ISUZU308.25ה.קפיץ לת8981895150

ISUZU220.29ה.פלטה למצמד ת8981895160

ISUZU31.43ה.אטם ת8981895170

ISUZU24.54ה.טבעת אבטחה ת8981895180

ISUZU200.26ה.דיסקית לת8981895190

ISUZU179.46ה.דיסקית ת8981895200

0.3ISUZU226.86ה   .דיסקית ת8981895210

3.3ISUZU226.89ה    .דיסקית ת8981895240

6.3ISUZU226.89ה  .דיסקית ת8981895270

0.4ISUZU226.89.   ה.דיסקית ת8981895310

ISUZU40.29ה.טבעת בטחון ת8981895320

ISUZU20.49ה.טבעת אבטחה ת8981895330

ISUZU41.95ה.מרווח לת8981895340

ISUZU74.88ה.מיסב ת8981895350

ISUZU2555.4ה.מצמד ת8981895380

ISUZU226.75ה.בוכנה לת8981895400

ISUZU23.55ה.אטם לבוכנה ת8981895410

ISUZU11.67ה.אטם ת8981895420

ISUZU291.88ה.קפיץ ת8981895430

ISUZU234.98ה.גלגלת ת8981895560

ISUZU15.47ה.טבעת אבטחה ת8981895570

ISUZU146.61ה.דיסקית לת8981895580

ISUZU133.8ה.דיסקיות לת8981895590

0.3ISUZU210.18.  ה.דיסקית ת8981895600

4.3ISUZU175.47.  ה.דיסקית ת8981895640

8.3ISUZU210.18ה .חיבור לת8981895720

ISUZU41.58ה.טבעת ת8981895760

ISUZU409.26ה.גלגלת ת8981895790

ISUZU40.41ה.אטם ת8981895820

ISUZU40.41ה.אטם ת8981895850

ISUZU23.55ה.אטם ת8981895860

ISUZU238.11ה.קפיץ ת8981895870

ISUZU234.98ה.גלגלת ת8981895880

ISUZU15.47ה.טבעת אבטחה ת8981895890



ISUZU147.99ה.דיסקית לת8981895900

ISUZU138.24ה.דיסקית ת8981895910

8.2ISUZU210.18ה .חיבור לת8981895920

ISUZU192.48ה.שרוול לת8981895960

ISUZU43.74ה.טבעת אבטחה לת8981895970

ISUZU511.83ה"בוכנה לת8981896000

ISUZU302.04מעצור לגיר אוטומטי8981896010

ISUZU42.9ה"אטם ת8981896040

ISUZU21.78ה"אטם לת8981896050

ISUZU238.11ה"קפיץ לת8981896060

ISUZU178.53ה.דיסקית ת8981896070

ISUZU126.33דיסקיות לתיבת הילוכים8981896080

0.2ISUZU297.9טבעת בטחון  8981896090

2.2ISUZU297.9טבעת בטחון  8981896100

4.2ISUZU297.9טבעת בטחון  8981896110

ISUZU714.27.ה.מצמד ת8981896130

ISUZU724.05ה.מרווח לת8981896140

ISUZU37.5טבעת בטחון8981896150

ISUZU244.8ה.בוכנה ת8981896180

ISUZU266.22ה.נועל ת8981896190

ISUZU53.09ה"אטם ת8981896200

ISUZU29.58ה.אטם ת8981896210

ISUZU134.88ה.קפיץ ת8981896220

3.2ISUZU151.11ה   .דיסקית  ת8981896230

ISUZU156.93ה.דיסקיות לת8981896250

ISUZU168.09ה.פלטה ת8981896260

ISUZU44.93ה.טבעת ת8981896270

ISUZU199.05ה.טבעת אבטחהת ת8981896280

ISUZU552.51ה.בוכנה ת8981896290

ISUZU302.04מעצור לגיר אוטומטי8981896300

ISUZU36.57ה"אטם ת8981896310

ISUZU33.63ה.טבעת בטחון  ת8981896320

ISUZU33.63.ה.טבעת בטחון ת8981896330

ISUZU1046.76דיסק למצמד8981896340

ISUZU218.22ה.פלטה ת8981896350

ISUZU297.87בית הילוך8981896360

ISUZU42.11טבעת אבטחה8981896370

ISUZU880.41ה.מצמד ת8981896390

ISUZU29.34ה.טבעת בטחון  ת8981896400

ISUZU511.77ה.בוכנה ת8981896430

ISUZU552.51ה.בוכנה ת8981896440

ISUZU40.94ה.אטם ת8981896450

ISUZU59.96ה.אטם לת8981896460

ISUZU28.71ה"אטם ת8981896470

ISUZU41.19ה"אטם ת8981896490

ISUZU41.19ה"אטם ת8981896500

ISUZU364.23ה.סליב לת8981896520

ISUZU421.2ה.קפיץ ת8981896540

ISUZU42.11טבעת אבטחה8981896550

ISUZU120.15דיסקיות תיבת הילוכים8981896560

ISUZU103.74דיסקיות לתיבת הילוכים8981896570

0.9ISUZU352.2טבעת בטחון  8981896580

52.2ISUZU147.03בית הילוך  8981896620



93.2ISUZU147.03בית הילוך  8981896630

76.2ISUZU147.03בית הילוך  8981896650

59.2ISUZU114.69בית הילוך  8981896670

ISUZU171.1ה.טבעת ת8981896700

ISUZU74.88ה.מיסב ת8981896730

ISUZU1028.96ה.נבה ת8981896740

ISUZU38.82ה.בטחון  ת8981896750

ISUZU101.82ה.מיסב  ת8981896760

ISUZU2204.93ה.נבה למצמד ת8981896780

ISUZU36.22ה.דיסקית ת8981896790

ISUZU69.44ה.מיסב ת8981896800

ISUZU2204.93ה.נבה ת8981896810

ISUZU1459.38ה.ציר  ת8981896820

ISUZU40.67ה.דיסקית ת8981896830

ISUZU85.22.ה.טבעת בטחון  ת8981896840

ISUZU49.92ה.מיסב ת8981896850

ISUZU1032.3ה.ציר ת8981896860

ISUZU313.02ה.ציר ת8981896870

ISUZU1238.85ה.ציר  ת8981896880

ISUZU30.75ה.טבעת  ת8981896910

ISUZU85.22טבעת בטחון8981896920

ISUZU69.44ה.מיסב ת8981896930

ISUZU870.3ה.ציר  ת8981896940

ISUZU49.92ה.מיסב  ת8981896950

ISUZU91.36.ה.טבעת ת8981896960

ISUZU78.88ה.בטחון  ת8981896970

ISUZU2453.91ה.ציר  ת8981896980

ISUZU371.13`הילוך מושלם קד8981896990

ISUZU880.41ה.מצמד  ת8981897000

ISUZU818.16ה.טבעת  ת8981897010

ISUZU45.86טבעת בטחון8981897020

ISUZU38.82ה.מרווח ת8981897030

ISUZU38.82ה.מרווח ת8981897040

ISUZU46.27ה.מיסב ת8981897050

ISUZU831.15.ה.חיבור ת8981897060

ISUZU102.14ה.מיסב  ת8981897080

ISUZU796.53הילוך מושלם8981897090

ISUZU36.38טבעת בטחון8981897100

ISUZU41.95ה.אבטחה  ת8981897110

ISUZU141.34ה.מיסב  ת8981897120

8.3ISUZU58.85ה  .דיסקית ת8981897160

0.4ISUZU58.85ה   .דיסקית ת8981897180

51.4ISUZU58.85ה .דיסקית ת8981897240

03.4ISUZU66.56ה .דיסקית ת8981897250

ISUZU66.56ה.דיסקית ת8981897270

ISUZU66.56ה.דיסקית ת8981897280

ISUZU69.76ה.מיסב ת8981897290

ISUZU31.74טבעת בטחון8981897300

ISUZU523.27מסנן שמן גיר אוטומטי8981897310

ISUZU16.52אטם למסנן שמן גיר אוטומטי8981897320

ISUZU97.38ה.בוכנה לת8981897330

ISUZU97.38ה.בוכנה לת8981897340

ISUZU95.1ה אוטומטית.בוכנה לת8981897350



ISUZU21.66ה"אטם לבוכנה ת8981897360

ISUZU18.23ה.אטם לבוכנה ת8981897370

ISUZU120.25)אוטומטי(אטם אגן שמן8981897380

ISUZU93.73ה.שסתום ת8981897390

ISUZU37.95ה.בנד לת8981897410

ISUZU8.35`ה אוט"בורג לת8981897510

ISUZU24.03פקק לאגן שמן אוטומטי8981897520

ISUZU3476.31)נמוך(כסוי לתיבת הילוכים 8981897550

ISUZU198.18כיסוי אבק לתיבת הילוכים8981897560

ISUZU85.95גיר אוטומטי` שמן אח.מ8981897570

ISUZU6.69ה"אטם אחורי לת8981897590

ISUZU5089.77)גבוה(בית ממיר כח 8981897830

ISUZU2687.73ה.ציר ת8981897840

4X4ISUZU4596.69ה " מכסה אחורי לת8981897880

ISUZU132.51ה"מיסב לת8981897890

ISUZU29.79טבעת אבטחה לתיבת הילוכים8981897900

ISUZU766כונס אויר8981898740

ISUZU21.87צינור יציאת מים8981898940

ISUZU65.61מכסה למיכל עיבוי8981898980

T.A.ISUZU58.17צינור ואקום  8981899860

T.MISUZU68.15צינור ואקום  8981899870

ISUZU102.48צינור דלק למזרקים8981899980

11/14ISUZU13000) ביצה(` דיפרנציאל אח8981901150

ISUZU574.18חיישן אויר8981912480

ISUZU664.83משענת ראש8981916981

R.G.EISUZU68.76אטם לשסתום 8981919430

ISUZU386.73חיישן חימום אויר על מסנן8981922240

ISUZU105.33מכסה למתג חלון נהג8981922450

ISUZU136.15ק.מכסה למתג חלונות צ8981922460

ISUZU555.99ק.מתג חלון נבט ח8981922530

ISUZU596.72ק.מתג חלון נבט צ8981922550

ISUZU29.12קפיץ למתג חלון8981922680

ISUZU648.66פחית לגלגל תנופה8981923790

ISUZU224.9בידוד  לדלת נהג8981924540

ISUZU165בידוד לדלת נוסע8981924550

ISUZU195.08צמה לקונסולת גג8981928900

ISUZU27.21קליפס לקונסולה8981928910

ISUZU34.02כפתור8981928920

HLISUZU23.72בקליט לפנס תקרה 8981928930

HRISUZU23.72בקליט לפנס תקרה 8981928940

ISUZU68.8פס קישוט לארגז8981929370

ISUZU68.8פס קישוט  לארגז8981929400

ISUZU898.06פנימי(ק.ח(ימין` עמוד אח8981929930

ISUZU277.44גלגל תיזמון8981931790

ISUZU185.96כסוי תומך מנוע ימין8981934310

ISUZU3883.71`קפיץ אח8981934392

ISUZU2322.71`קפיץ אח8981934402

2X4ISUZU3337) פסיה(` מגן קד8981934451

ISUZU3556.65`מגן קד8981934481

ISUZU572.28בית מזגן פנימי8981935510

ISUZU137.16)עליון(בית מאורר פנימי8981935600

ISUZU130.02מפוא(בית מאורר פנימי עליון8981935610

ISUZU414.3בית מסנן מזגן8981935720



ISUZU498.69)מפואר(בית מסנן מזגן 8981935730

ISUZU892.99מייבש למזגן8981935970

ISUZU92.58)תחתון(תפס למיבש מזגן8981935990

ISUZU3.33אטם למייבש מזגן8981936140

ISUZU19.7גומיה תושבת למעבה מזגן8981936160

ISUZU88.77)עליון(תפס למיבש מזגן8981936180

ISUZU123.51אטם עליון למייבש מזגן8981936200

ISUZU15.99מכסה לשסתום מזגן8981936230

ISUZU7.6גומיה לצינור מזגן8981936240

ISUZU14.67מכסה לשסתום מזגן8981936250

ISUZU185.86זרוע למגב ימין8981936290

ISUZU303.2זרוע למגב שמאל8981936300

BSUISUZU141.9כבל 8981936310

ISUZU342.9)מכנית)מראה ימין 8981936690

ISUZU328.62)מכנית(מראה שמאל8981936700

ISUZU331.98מראה ימין8981936760

ISUZU325.98מראה שמאל8981936770

ISUZU350פנס למראה ימין8981936830

ISUZU350פנס למראה שמאל8981936840

ISUZU331.76מכסה למראה  ימין8981936860

ISUZU331.76מכסה למראה שמאל8981936870

ISUZU85.23כבל  למנעול דלת נהג8981936880

ISUZU85.23כבל למנעול דלת נהג8981936890

ISUZU99.45כבל למנעול ימין8981936910

ISUZU43.4`זרוע  למנעול שמ8981936920

ISUZU80.83זרוע למנעול ימין8981936930

ISUZU89.52`כבל למנעול דלת שמ8981937150

ISUZU89.52`כבל למנעול דלת אח8981937160

ISUZU89.52כבל למנעול דלת ימין8981937170

ISUZU894.99צילינדר התנעה לדלת8981937330

ISUZU928.17צילינדר לדלת אבאו8981937350

ISUZU767.49צילינדר לדלת ימין8981937360

ISUZU1026.81צילינדר לדלת שמאל8981937370

ISUZU779.1צילינדר לדלת שמאל8981937390

ISUZU32952.97ארגז מושלם8981937790

2X4ISUZU32844.67. ק.ארגז מושלם ד8981937930

ISUZU41.8זרוע שמאל למנגנון מגבים8981938010

ISUZU67.57זרוע ימין למנגנון מגבים8981938020

ISUZU54.87צינור למתיזים8981938070

ISUZU78.66צינור למתיזים8981938090

ISUZU303.2זרוע למגב ימין8981938140

ISUZU226.55`מגב קד8981938160

ISUZU2500מכסה מנוע8981938170

ISUZU40.94גומיה למגבים8981938190

ISUZU13.34גומיה למנגנון מגבים8981938450

ISUZU20.87גומיה למנוע מגבים8981938480

ISUZU20.87גומיה למנוע מגבים8981938500

ISUZU35.58צינורית למגבים8981938530

ISUZU46.47צינורית למגבים8981938540

ISUZU50.04צינורית למגבים8981938550

ISUZU2301.3`סורג קד8981938670

ISUZU1961.68)ניקל(`סורג קד8981938690

ISUZU1569.28)פנימי(`סורג קד8981938710



ISUZU3.3`בורג לסורג קד8981938720

2X4  T.AISUZU9000.  ק. שילדה  ד8981938840

ISUZU211.5)מפואר(` צמה לפנס אח8981938900

ISUZU61.32ימין` בית מנורות פנס אח8981938920

ISUZU50.43שמאל` בית מנורות פנס אח8981938930

ISUZU202.65`צמה לפנס אח8981938950

ISUZU12.68מנורה לפנס אור בלם8981938980

ISUZU58.53אטם לפנס אור בלם8981938990

ISUZU94.6צמה לפנס אור בלם8981939000

4X4   1ISUZU888.36` מס` עלה אח8981939531

4X4   2ISUZU782.91` מס` עלה אח8981939541

4X4ISUZU579.96 אוטומטי 3` מס` עלה אח8981939551

4X4ISUZU680.43 רגיל 3`  מס`  עלה אח8981939561

4X4ISUZU1102.95 4`מס` עלה אח8981939571

4X4  5ISUZU389.7` מס` עלה אח8981939582

R.G.EISUZU5275.48מצנן 8981939672

EGRISUZU2569.4מצנן 8981939673

RELOOCISUZU4397.79מצנן פנימי 8981940040

2X4    T.MISUZU317.5צינור ואקום   8981940730

ISUZU760.1מתג איתות8981941430

ISUZU1406.83מתג איתות8981941431

ISUZU1196.76מתג אותות מפואר8981941500

ISUZU24.52ציר לדלתית כפפות8981941761

ISUZU65.92קפיץ ימין לתא כפפות8981941771

ISUZU66.2קפיץ שמאל לתא כפפות8981941781

ISUZU18.23תושבת עליונה לשמשה8981942010

ISUZU18.23תושבת תחתונה לשמשה8981942020

ISUZU60.26)תחתון(`ניקל ימין לשמשה קד8981942050

ISUZU109ניקל לשמשה8981942060

ISUZU576.63פח טורפדו8981942372

ISUZU16.83מכסה מיכל מים למתיזים8981942860

ISUZU16.98אטם למשפך מיכל מגבים8981942870

ISUZU3900מצנן מושלם8981943931

ISUZU4400מצנן מושלם8981943941

ISUZU906.09צינור למצנן אויר8981945090

ISUZU279.68צינור  למתיזים8981945100

ISUZU200.58)תוספת(מגן חום תחתון8981945660

ISUZU144.06דיסקית לגל תנופה8981950900

TA   2X4ISUZU9010.73אגן שמן 8981951370

TA   4X4ISUZU6275.13אגן שמן 8981951380

ISUZU15.96גומיה לבולם מכסה מנוע8981954540

ISUZU825.04מנוע חלון נוסע8981960590

ISUZU868.53מנוע חלון נהג8981960600

ISUZU825.04`שמ` מנוע חלון דלת אח8981960620

ISUZU3159.68משלב הילוכים8981964150

ISUZU244.65תפס לאגזוז8981964551

ISUZU235.17תפס לאגזוז ימין8981964562

2X4ISUZU244.65` תפס לאגזוז שמ8981964571

4X4ISUZU235.17` תפס לאגזוז שמ8981964581

ISUZU771.46צינור אויר8981964980

ISUZU1587.52`סורג קד8981965141

ISUZU23.08זרוע חיבור למנגנון מגבים8981965640

ISUZU3565.2)פסיה)`מגן קד8981965741



ISUZU7645.57מחולל זרם8981965850

ISUZU117.45תושבת לממיר קטליטי8981966961

ISUZU114תושבת לממיר קטליטי8981966971

ISUZU59.04תושבת לממיר קטליטי8981967590

T.AISUZU25000תיבת העברה  8981969350

T.MISUZU30676.85תיבת העברה  8981969360

ISUZU14פקק לדלת לריפוד8981974480

41/34ISUZU5388.96קורונה פניון 8981974520

ISUZU8500`דיפרנציאל אח8981974530

ISUZU15.84אטם לצינור מים8981975380

ISUZU304.12מסנן שמן לגיר אוטומטי8981976780

ISUZU2445.75גבו(ה אוטומטית "אגן שמן לת8981978970

ISUZU3855.87כיסוי אחורי לתיבת הילוכים8981978980

ISUZU3476.31)גבוה(כסוי לתיבת הילוכים 8981978990

ISUZU3943.45דלת לארגז8981985390

ISUZU8819.4מדחס למזגן8981992920

ISUZU704.52חיישן לטורבו8981993530

ISUZU22.72צינור ריקון שמן8981999040

ISUZU113.32צינורית ריקון שמן8981999100

ISUZU152.16מצת חימום8982000510

ISUZU193.05צינורית ריקון שמן8982002300

ISUZU834)לצביעה(ידית לדלת ארגז8982006800

ISUZU85פנס אור מספר8982009300

ISUZU25.6בורג לראש מנוע דיזל8982010190

ISUZU316.84`גומיה לדלת קד8982018920

ISUZU280.74`גומיה לדלת קד8982018930

ISUZU11.37צינור וואקום8982023350

ISUZU8.14`מגן לדלת קד8982028640

ISUZU6098.61גיר רגיל. ה .בית ת8982030880

ISUZU19.1פקק לגיר8982030960

ISUZU5408.37בית מצמד8982030970

ISUZU35.36.ה.שמן ת.מ8982030980

ISUZU16.19טבעת לגיר8982030990

ISUZU15.99הילוכים.פקק לבית ת8982031000

4X4ISUZU6098.61גיר רגיל . ה. בית ת8982031010

ISUZU30.11לגיר` שמן אח.מ8982031020

ISUZU65.63תעלת שמן8982031030

ISUZU65.63תעלת שמן8982031040

ISUZU65.63תעלת שמן8982031050

ISUZU155.76הילוכים.מכסה לת8982031060

ISUZU32.67דיסקית הבטחה8982031070

4X4ISUZU6098.61גיר רגיל . ה. בית ת8982031080

2X4ISUZU6098.61גיר רגיל . ה. בית ת8982031110

ISUZU33.73שמן לגיר.מ8982031130

ISUZU30.94פקק ריקון שמן8982031160

ISUZU39.46פקק לגיר8982031180

ISUZU36.19אטם לגיר8982031190

ISUZU10.98בורג לגיר8982031200

4X4ISUZU613.65ה . זרוע ת8982031410

2X4ISUZU613.65ה . זרוע ת8982031420

ISUZU529.02ה.שמן  ת.מ8982031430

ISUZU213.69ה.תושבת  ת8982031470

ISUZU72.74`מעצור להילוך אח8982031480



ISUZU240.66`זרוע להילוך אח8982031490

4ISUZU272.73 ו 3מזלג להילוך 8982031500

ISUZU213.69ה.תושבת  ת8982031510

ISUZU21.86ה.זרוע ת8982031520

21ISUZU191.37-ציר להילוך ו8982031530

ISUZU136.35ה.מכסה ת8982031540

ISUZU136.35ה.מכסה ת8982031550

2ISUZU149.07-ציר להילוך נמוך ו8982031560

4ISUZU149.07- ו3זרוע להילוך 8982031570

6ISUZU163.62- ו5זרוע להילוך 8982031580

ISUZU163.62זרוע להילוך אחורי8982031590

ISUZU613.62ה.זרוע ת8982031600

ISUZU143.91מזלג להילוך8982031610

4X4ISUZU389.73זרוע הילוכים 8982031620

2X4ISUZU389.73זרוע הילוכים 8982031630

ISUZU16.7ה.פין  ת8982031660

ISUZU103.89ה.גלגלת  ת8982031680

ISUZU34.85שמן גיר` קפיץ למש8982031690

ISUZU29.31ה.קפיץ ת8982031700

ISUZU11.58ה.קפיץ ת8982031710

ISUZU16.7ה.פין  ת8982031720

ISUZU16.7ה.פין ת8982031730

ISUZU43.46`פקק לגיר אח8982031740

ISUZU6.98ה.טבעת בטחון ת8982031750

ISUZU6.98ה.טבעת בטחון  ת8982031760

2X4ISUZU6098.61גיר רגיל . ה. בית ת8982031770

ISUZU95.04ה.מוביל שמן  ת8982031780

ISUZU88.65תושבת לגיר8982031790

ISUZU459.45טבעת סינכרון8982031810

ISUZU57.12ה.טבעת למיסב ת8982031820

ISUZU640.32טבעת סינכרון8982031830

ISUZU346.32בטחון להילוך8982031840

ISUZU82.59דיסקית בטחון8982031850

ISUZU136.38ה.שרוול למיסב ת8982031860

ISUZU546.39הילוכים.נבה לת8982031870

ISUZU291.42הילוכים.נבה לת8982031880

2ISUZU681.81סליב להילוך 8982031890

6ISUZU751.36- 4 -3סליב להילוך 8982031900

2ISUZU7.77בטחון להילוך 8982031910

4ISUZU27.71- ו3בטחון לסינכרון 8982031920

ISUZU281.89טבעת בטחון8982031930

ISUZU490.08טבעת סינכרון8982031940

ISUZU25.96קפיץ להילוך8982031950

ISUZU25.98קפיץ להילוך8982031960

ISUZU364.2`טבעת סינכרון הילוך אח8982031970

ISUZU25.98קפיץ להילוך8982031980

6ISUZU1082.59נבה להילוך 8982031990

ISUZU26.98טבעת בטחון8982032020

ISUZU681.81סליב להילוך אחורי8982032030

ISUZU15.04.ה.ולה ת`ג8982032040

ISUZU218.79.ה.מיסב ת8982032050

ISUZU233.28מיסב להילוך ישיר8982032060

ISUZU95.16 ואחורי1מיסב להילוך 8982032070



ISUZU127.23מיסב להילוך שני8982032080

3ISUZU108.77מיסב להילוך 8982032090

ISUZU138.08מיסב להילוך ישיר8982032100

6ISUZU99.17מיסב להילוך 8982032110

ISUZU116.22מיסב מחטים להילוך אחורי8982032120

ISUZU116.22מיסב מחטים8982032130

ISUZU139.47.ה.מיסב לציר ת8982032140

ISUZU284.25מיסב להילוך ישיר8982032150

ISUZU139.47ה.מיסב לציר ת8982032160

ISUZU163.62מיסב8982032170

ISUZU13.44טבעת בטחון8982032180

ISUZU13.92טבעת בטחון8982032190

ISUZU13.16טבעת בטחון8982032200

ISUZU15.23טבעת בטחון8982032210

3ISUZU15.71טבעת להילוך 8982032220

ISUZU13.44טבעת בטחון8982032230

ISUZU12.42טבעת בטחון8982032240

V.ISUZU8.74,מרווח למיסב 8982032250

ISUZU13.34מרווח להילוך ישיר8982032260

ISUZU60.88ה.מרווח למיסב ת8982032270

ISUZU9.47ה.פין ת8982032280

ISUZU1414.08הילוך שלישי8982032290

ISUZU2918.27הילוך רביעי8982032300

6ISUZU1400.11הילוך 8982032310

4X4ISUZU2045.43ציר להילוך 8982032320

2X4ISUZU2045.43ציר להילוך 8982032330

ISUZU2423.16.ה.ציר ת8982032340

ISUZU3111.03ציר להילוך ישיר8982032350

ISUZU2077.89הילוך ראשון8982032360

ISUZU3738.6הילוך שני8982032370

ISUZU367.35ציר להילוך אחורי8982032380

ISUZU988.2הילוך אחורי8982032400

ISUZU2430.09הילוך אחורי8982032430

ISUZU141.99מתג הילוך סרק8982032480

4X4ISUZU72.74צינורית לציר 8982032490

2X4ISUZU72.74צינורית לציר 8982032500

ISUZU60.67מכסה אבק לגיר8982032510

ISUZU30.23.ה.אום לציר ת8982032520

4X4ISUZU174.51מרווח לציר 8982032540

2X4ISUZU204.54מרווח לציר 8982032550

ISUZU13.92טבעת בטחון8982032570

ISUZU2676.6ה"בית ידית ת8982032640

ISUZU397.08צינור למגבים8982033330

ISUZU2395.14מיכל דלק מושלם8982033510

ISUZU860.88חיישן חום לממיר פליטה8982060940

ISUZU1916.25צינור דלק8982061320

ISUZU1241.79צינור דלק8982061380

ISUZU1616.61צינור דלק8982061420

ISUZU1296.6צינור דלק8982061460

ISUZU90.9)החזר(צינור דלק 8982062700

ISUZU45.27צינור דלק למשאבה8982062710

ISUZU0)החזר(צינור דלק 8982062720

ISUZU120.18הזרקה` צינור דלק למש8982062740



ISUZU259.26הזרקה` צינור דלק למש8982062770

ISUZU332.25צינור דלק8982062780

ISUZU142.74צינור דלק8982062790

ISUZU297.68צינור דלק8982062810

ISUZU286.5צינור דלק8982062830

ISUZU185.19צינור דלק8982062840

2X4(ISUZU202.02הזרקה ` צינור דלק למש8982064480

4X4(ISUZU136.86הזרקה ` צינור דלק למש8982064490

ISUZU42.42)החזר(צינור דלק 8982064500

ISUZU130.02מתג הילוך אחורי8982087580

ISUZU1319.31מנגנון לחלון נוסע8982099960

ISUZU503.84מנגנון לחלון נהג8982099990

ISUZU18.33אטם למתג הילוך סרק8982103760

ISUZU2082.36חגורת בטיחות נהג8982107770

ISUZU3558.09`צינור אגזוז קד8982114010

ISUZU16.38קליפס לסורג8982116870

ISUZU24.09צינור לאגן שמן8982119850

ISUZU1180דיסק למצמד8982120690

ISUZU1382.79צינור מהמדחס לרשת פנימית8982120920

ISUZU3796.27)נמוך(משולש עליון ימין8982124750

ISUZU2333.3)נמוך(משולש עליון שמאל8982124760

ISUZU1668.86`חגורת בטחון קד8982128241

ISUZU93.84אטם סעפת יניקה8982129990

ISUZU402.29 גבוה2X4שמאל  `  ביטנה קד8982130500

ISUZU563.15   גבו2X4ימין  `  ביטנה קד8982130510

4X4ISUZU8454.12צמה למנוע 8982130531

2X4ISUZU8454.12צמה למנוע 8982130541

ISUZU181לשילדה` תושבת אח8982138740

ISUZU181לשילדה` תושבת אח8982138750

ISUZU26.25אטם סעפת פליטה8982157520

ISUZU7800ראש מנוע8982230191

ISUZU84.11פנס אור מספר8982244820

0.3ISUZU850.96חיישן לחץ שמן דיזל 8982340640

ISUZU433.8)חריצים2(אטם ראש מנוע8982410380

ISUZU425.24)חריצים3(אטם ראש8982410390

ISUZU1908.9) גומיות2)מזרק בודד יורו ללא8982457530

ISUZU330תושבת מנוע ימין8982505920

2X4ISUZU807.87מגבהה 8982692080

4X4ISUZU759.96מגבהה 8982692090

ISUZU806.96)סורג כרום(ניקל מכסה מנוע8982695660

ISUZU433.8)חריצים2(אטם ראש מנוע8982916840

ISUZU425.24) חריצים3(אטם ראש 8982916850

ISUZU176.55`מיסב גל הינע אח9000322090

ISUZU46.29מיסב כדורי9000906260

ISUZU40.65(62X30)מיסב כדורי9000906280

ISUZU43.24מיסב לגלגל תנופה9000906790

ISUZU171.25`מיסב הנעה קד9000930731

ISUZU187.32מיסב סבבת9000930780

ISUZU78.24מיסב לדיפרנציאל9000931241

ISUZU150.62מיסב פנימי לפיניון9000931270

ISUZU178.95פנימי- מיסב לסבבת 9000936211

ISUZU50.4ה"מיסב מחטים לת9000961001

ISUZU91.23מיסב9000966060



ISUZU105.9מיסב מחטים הילוך שני9000966450

ISUZU1.06`כדורית מתג נסיעה אח9000975170

ISUZU6.75בורג משולש הגה תחתון9010660500

ISUZU8בורג9010660650

ISUZU2.67בורג מתג התנעה9039104120

ISUZU5.88ון לצינור אויר`גוז9040208550

9040208650STUDISUZU7.47

ISUZU2.13ון למכסה תיזמון`גוז9041106160

ISUZU4.2זון אגן שמן בנזין`גו9041106300

ISUZU5.51בורג דןןשת דלק9041108280

9041108600STUDISUZU6.09

ISUZU5.69בורג תבת העברה9044110300

ISUZU9.07בורג ראש מנוע9058206320

ISUZU7.92בורג ראש מנוע9058206800

ISUZU7.32בורג חיישן בלם קדמי9058208160

ISUZU11.91בורג למותח רצועה9058208500

ISUZU12.45בורג ראש מנוע9058208900

ISUZU4.04שגם9080007180

ISUZU14.26שגם9080205100

3.0ISUZU4.53שגם לגיר איזון דיזל 9080304100

ISUZU3.03שגם גל זיזים פליטה דיזל9080304130

ISUZU8.08(43MM)שגם גל ארכובה9080307430

ISUZU7.23שגם9080555160

ISUZU0.9פין9081140300

ISUZU7.77פין לתיבת הילוכים9081506400

ISUZU5.16   טון12פין   לגלגל  תנופה    9081510200

3.0ISUZU2.28שגם לגיר מותחן דיזל 9081603220

ISUZU1.98`פין לציר הילוך אח9081604080

ISUZU2.7פין מרכוז9081604120

ISUZU2.52פין טלטל מנוע9081605080

ISUZU3.02פין גל זיזים9081605100

ISUZU3.02פין9081605120

3.0ISUZU3.02פין לגלגל תנופה דיזל 9081606120

ISUZU5.69סיכה בית העברת הילוכים9081608200

ISUZU7.86פין בלוק מנוע9081610320

ISUZU6.28אום זרוע טלטלה9091115220

ISUZU0.53דסקית מניפולד9091505080

ISUZU1.96דיסקית נעילה צינור הגה9091512160

90916051601ISUZU4.23

ISUZU4.27דיסקית מפלדה9091605200

ISUZU2.49(W0033)דיסקית.ק9091607080

ISUZU1.71תזמון` דיסקית מער9091645100

ISUZU2.49דיסקית חגורת תזמון9091645120

ISUZU1.62דיסקית מניפולד9091646080

ISUZU1.96דיסקית זרוע מותח רצועה9091647080

ISUZU1.96דיסקית זרוע מותח רצועה9091647100

ISUZU4.8דיסקית9091647140

ISUZU8.01סנפרינג- דיסקית סגר 9091800190

ISUZU8.55טבעת סגר ציר הגה9091800220

ISUZU4.04טבעת סגר9091800250

ISUZU8.72טבעת סגר-קמפיין9091800280

ISUZU4.89`מהדק גומי מגן הנעה קד9091800290

ISUZU21.54טבעת סגר9091800300



ISUZU13.87ה"טבעת סגר ת9091800320

1.75ISUZU14.92` טבעת בטחון לציר אח9091800420

ISUZU10.71טבעת בטחון למיסב9091801560

ISUZU13.92טבעת ציר קדמי9091801620

ISUZU42(משאית)מקשר צינורות בלמים 9092270050

ISUZU3.81תפס כבל הילוכים9095250520

ISUZU2.37אטם מגופת ריקון מצנן מים9095611100

3.0ISUZU7.6שמן דיזל ` אטם גומי למש9095611120

ISUZU16.64אטם גומי לחיישן גל ארכובה9095612140

3.5ISUZU12.71אטם לצינור חימום בנזין 9095612250

ISUZU18.75אטם ידית הילוכים9095612350

ISUZU49.13אטם תבת העברה9095613260

ISUZU16.31אטם צינור יציאה9095613380

3.0ISUZU9.36ואקום דיזל ` אטם מש9095651060

ISUZU8.12גומיה לבית גל ארכובה9095651090

3.0ISUZU31.48ואקום דיזל ` אטם למש9095652710

ISUZU15.16גומיה למזרק9095661110

ISUZU9.59אטם לאגן שמן9095661160

ISUZU19.85גומיה לשרוול למזרק9095661190

ISUZU6.34אטם9095714080

ISUZU6.76אטם9095714100

ISUZU8.68אטם צנור מים9095714120

ISUZU9.16אטם מגופת ריקון שמן מנוע9095714140

ISUZU7.6אטם מגופת ריקון סרן אחורי9095714160

3.0ISUZU8.37שמן דיזל ` גומיה מש9095714220

ISUZU5.04אטם מנוע9095720080

ISUZU7.12אטם לאלטרנטור9095720100

ISUZU5.28אטם אלטרנטור9095720140

ISUZU11.91בורג תיבת הנעה קדמי9096020500

ISUZU27.21אום הנעה קדמי9096440260

ISUZU12.15קפיץ9096550440

ISUZU19.23(דיזל)פקק יציאת מים 9096640010

ISUZU10.38סיכה9096785100

ISUZU23.01סיכה9096785190

ISUZU25.89בנד לצינור למסנן אויר9097151021

ISUZU10.04אטם9097205570

ISUZU23.52מחזיר שמן9097240221

ISUZU40.96בורג9098060200

ISUZU3.66בורג9098293241

ISUZU6.22בורג חץ9098311240

ISUZU14.79קפיץ9098401230

ISUZU7.74אום לצינור דלק9098440220

ISUZU17.6אום הילוך אחורי9098441950

ISUZU7.11אום לבורג מווסת9098445740

ISUZU4.2דיסקית זרוע בלם חניה9098505290

ISUZU36.63דיסקית גל זיזים9098518503

ISUZU61.14מגופת ריקון שמן מנוע9098621560

ISUZU3.56סיכה העברת הילוכים9098780940

ISUZU3.2פין9098780960

3.0ISUZU3.21פין לגלגל תנופה דיזל 9098785320

ISUZU30.76פין בלוק לגל ארכובה9098785970

5ISUZU3.96.זיזים בנזין -שגם לגיר גל9098786260

3.0ISUZU15.15בורג לצינור שמן דיזל 9099062051



ISUZU6.16אטם לשסתום למצנן שמן9099209750

ISUZU5.57אטם9099211000

ISUZU6.18אטם מסנן שמן9099211930

2.00ISUZU8.34` טבעת בטחון לציר אח9099522530

ISUZU10.1פקק מים9111291280

ISUZU9.09(מ"מ(38פקק מים9112190050

ISUZU53.35בורג לטלטל9122350682

ISUZU735.93שינן9123330321

ISUZU7.66פקק לפסנתר9126260050

ISUZU13.38 למזרקNLSאום 9153320100

ISUZU6.24קפיץ9313290100

ISUZU10.67בטחון לסינכרון9332630482

ISUZU20.34פקק תיבת העברה9335456010

ISUZU95.62פלטה תבת מהלכים9336196320

ISUZU25.36מגן אבק9372490720

ISUZU82.94שרוול לדיפרנציאל9412190100

ISUZU9.25שימס9415191030

ISUZU9.25שימס9415191040

ISUZU9.25שימס9415191050

ISUZU9.25שימס9415191060

ISUZU7.48מ" מ0.24מרווח לסבבת עובי 9415191090

ISUZU6.87מ" מ0.18מרווח לסבבת עובי 9415191100

ISUZU5.58מ" מ0.50מרווח  לסבבת עובי 9415191110

ISUZU16.5דיסקית הנעה קדמי9415191531

ISUZU38.07דיסקית הנעה קדמי9415191541

ISUZU37.2דיסקית הנעה קדמי9415191551

ISUZU36.78דיסקית הנעה קדמי9415191561

ISUZU36.96דיסקית הנעה קדמי9415191571

ISUZU36.96דיסקית הנעה קדמי9415191581

ISUZU35.33דיסקית הנעה קדמי9415191591

43.2ISUZU35.33` דיסקית לדיפרנציאל קד9415191611

04.2ISUZU36.38` דיסקית לדיפרנציאל קד9415191641

05.2ISUZU35.33` דיסקית לדיפרנציאל קד9415191691

ISUZU32.74פין סבבת דיפרנציאל9415210441

ISUZU55.68מקור לגלגלי שיניים9415250152

00.1ISUZU29.22דיסקית דפרנציאל 9415626020

ISUZU25.25דיסקית9415626140

ISUZU13.47שימס9421190960

ISUZU6.16תפס זרוע בלם חניה9463490051

ISUZU4.92מכסה קפיץ נעלי בלם9471620330

ISUZU5.52דיסקית מוט פיתול קדמי9516310480

ISUZU4.41דיסקית לבולם זעזועים9516790130

ISUZU8.18`דיסקית לבולם אח9516790220

ISUZU18.75אטם לקרבורטור9811139130

ISUZU94.13מתג לחץ שמן מנוע9827202092

ISUZU119.96מתג לחץ שמן מנוע9827202093

9852200210INSTA GEAR TIMMING NKSHAFTISUZU819.54

ISUZU198.69כלי עבודה9852211480

ISUZU3035.22כלי עבודה9852311690

ISUZU7.14בורג עין9881300880

ISUZU13.16בורג מתנע9910612550

ISUZU22.15לולב9910664750

ISUZU25.61`בורג למתלה קד9910664800



ISUZU30.42`בורג לציר הילוך אח9926212700

ISUZU2.31בורג חלון רוח9932904140

ISUZU11.56אום העברת הילוכים9991115200

ISUZU9.94מגופה9992023140

SSDI-GISUZU8585מכשיר 9992023183

D000000900065בורגISUZU768.9

D000000900066בורגISUZU768.9

D000000900081תושבת למנוע- כלי עבודהISUZU4500

D005000251600מקביליות רצועות- כלי עבודהISUZU900

D099819 מותח רצועות אלקטרוני- כלי עבודהISUZU6500

D099850 מודולSACEISUZU3749.7

D113240079101 1350 גדול 8.4מסנן סולרISUZU90

D187813119651 1סט בוכנהKH4ISUZU2605

D300590010101אוםISUZU4

D301894816301בורג כללי לאוטובוסISUZU2.5

D377771890001פנס ערפל קד'ISUZU833.7

D377771903101בורגISUZU7

D377772792051חיישןISUZU783.7

D377773038401פנסISUZU96

D377773351901כיסוי דלת קדמיתISUZU775.3

D377773364051נשם לאוטובוסISUZU362.1

D377773828001שסתום ביטחוןISUZU191.8

D377774279101ק'ידית הרמה לגISUZU443.6

D377774631101מיכל אוירISUZU1250

D377774734101צינור למדחסISUZU434.4

D377774972001מגבר למיקרופוןISUZU5941.4

D377775044301פנס איתות קד'ISUZU92.8

D377775538001סמלISUZU499

D377776003001צינור שרות לנהגISUZU45

D377776573001כיסוי לבורג מראה ימיןISUZU86.4

D377776884001מודול בלם מנועISUZU424

D377777391051צלחת בלםISUZU2450

D377777399051קליפר קד 'LISUZU5215.9

D377777421051 2.6דיסקיות בלםISUZU1998

D377778156001 1311 קטן 8.4מסנן דלקISUZU60

D377778303201מדחס אוירISUZU5854.9

D377778360001אטם למדחסISUZU64.5

D377778953001כפתור לכיוון מראהISUZU433

D377779030001ידית אחיזה קצרהISUZU43

D377779965001שסתוםISUZU665.5

D377780424051שסתום גובה כריות אויר אוטובוסISUZU2319.7

D387000310001  2.5מסנן אויר קטןISUZU655

D387000348001מגב שמשה קדמיISUZU174.4

D387000348001Mמגב שמשה קדמיISUZU175

D387000353601מקשר למגביםISUZU2145.3

D387000355101פרופיל לדלת קד'ISUZU850

D387000436101גומיה לדלת קדמיתISUZU767

D387000520201פנס אור בלם ימיןISUZU266

D387000521201פנס אור בלם שמאלISUZU266

D387000522201 פנס איתות אחוריLISUZU266

D387000523201פנס איתות אחורי ימניISUZU266

D387000524201ימין/ רורס/פנס נסיעה לאחורISUZU266

D387000525201שמאל/ רורס/פנס נסיעה לאחורISUZU395.2



D387000526201פנס ערפל אחורי ימיןISUZU266

D387000527201פנס ערפל אחורי ימיןISUZU266

D387000528201פנס אור בלם ימיןISUZU266

D387000529201פנס בלםISUZU247.7

D387000549201ציר לדלת צד שמאלISUZU304.2

D387000550201ציר לדלת צד ימיןISUZU304.2

D387000670201תא נעילת מכסהISUZU190

D387000975101תושבת למכסה תא מצבריםISUZU280

D387001106401 שמשהLISUZU849

D387001109101 שמשה לחלון נהגRISUZU352.2

D387001194001פנס מדרגותISUZU145

D387001809601שמשהISUZU3548.8

D387001812001שמשהISUZU1084.3

D387001859501כיסוי לבוכנת דלתISUZU246.9

D387001997201גומיה למכסה מנועISUZU58.1

D387002177101ממסר חימום למראהISUZU213.6

D387002214101תותב לגלגלת דלתISUZU16.5

D387002215101מנעול לדלתISUZU216.4

D387002227001תותבISUZU14.8

D387002408601כיסוי פלסטיק עליוןISUZU1043

D387002469001 פנס ראשיGNOLISUZU1050.4

D387002750101מגש לכסא אוטובוסISUZU340.2

D387002890401דלת לתא מצבריםISUZU5532

D387004030001 ידיתTELMAISUZU2600

D387004583151פנס ספוטISUZU212.3

D387004904051יצ3ברז חימום /שסתוםISUZU3880

D387004994001 מקררL92ISUZU5285

D387005008201וו גרירה לאוטובוסISUZU398

D387005477201תותב למוט מייצב קדמיISUZU86.4

D387006052201צינור אגזוז קדמיISUZU1116.5

D387006119001פנס פלורסנט פנימיISUZU119.9

D387006149051חיישןISUZU408.3

D387006543001רצועה למנועISUZU550

D387006597201בולם לתא נהגISUZU164.2

D387006638001כרית אויר אח'ISUZU6336.6

D387007380101זמזם נסיעה לאחורISUZU199.2

D387007413001 שמשהRISUZU1529.2

D387007876101כפתור פוטנציומטרISUZU2550

D387007930101גומיה לתא מטען אחוריISUZU408.9

D387008809051מייבש אוירISUZU4682.6

D387008933101מנעול לתא מטען צד ימיןISUZU199.2

D387009019101קיט למנעול דלתISUZU69.7

D387009020001קיט למנעול דלת אח'ISUZU72.5

D387009881051מתג אור נהגISUZU213.3

D387009892051מתג אור ערפל קד'ISUZU213.3

D387009926001שסתום בקרת חימוםISUZU466.6

D387011461201כיסוי למסילהISUZU40.2

D387011988101כיסוי מסילה לכסא  לפי מטרISUZU7

D387012388001בוכנה לדלת קד'ISUZU3220

D387012388001Mקיט שיפוץ לבוכנה דלתISUZU900

D387012976201זרוע פתיחה דלת אחוריתISUZU7412.9

D387012978201זרוע פתיחה דלת קדמיתISUZU7576.4

D387013071001אנט'גISUZU966.3



D387013079001מתג חרום לדלתISUZU408.6

D387013091001מודול מהירותISUZU5500

D387013107001טבורISUZU1280.4

D387013160101פנס חניהISUZU150.5

D387014102001חוזר טכני (תפס לצינור(ISUZU6.3

D387014107001צינור שמן חוזר למדחסISUZU727

D387014118301מיכל דלקISUZU3759.2

D387014168001צינור לחץ להגהISUZU752

D387014317051צלחת בלםISUZU2488

D387014423201מצוף דלקISUZU326

D387014478001שסתום  בקרת חימוםISUZU555.6

D387014493501פגוש אחוריISUZU3954.6

D387014847001שעון דיגיטליISUZU745.8

D387015161201פנל פנס קד 'RISUZU541.6

D387015162201פנל פנס קד 'LISUZU541.6

D387015504001כיסוי פלסטיק לפנסISUZU9.02

D387015742101כיסוי פלסטיק תחתןןISUZU212

D387015939001כיסוי לזרוע מגב שמאלISUZU29.7

D387015972001כיסוי לזרוע מגב ימיןISUZU29.7

D387016185101פנס קדמי ימני מושלםISUZU2351.4

D387016521401פגוש קדמי לאוטובוסISUZU5107

D387016542001 מעבר- בולם לכיסאISUZU268.8

D387016633001מתג חשמלי לדלתISUZU480.3

D387016688201לוח צדISUZU149

D387016695001מכלול תאורה לנוסעISUZU777

D387016698101פנס תאורה פנימיISUZU118.8

D387016785001מיקרופון נהגISUZU2200

D387017023101ידית לתא מטעןISUZU391

D387017030101סט מנעוליםISUZU2850

D387017125201שמשה קדמיתISUZU18900

D387017215201סלוניויד לדלתISUZU1935

D387017246001מכסה תא מצבריםISUZU1850

D387017519001שסתום חד כיווני למתזISUZU45.5

D387017556001זרוע ומגב צד שמאלISUZU520.4

D387017557001זרוע ומגב צד ימיןISUZU521.3

D387018215001משאבה למיכל מתזיםISUZU195

D387018260101ברז חימוםISUZU930

D387018941001מגבר בלםISUZU1930

D387018942001מגבר בלםISUZU1930

D387019114101כיסוי פנים צד בז'ISUZU1468.3

D387019504001ציר ימין לדלתISUZU175

D387019505001ציר שמאל לדלתISUZU175

D387019514001שמשה אחוריתISUZU5500

D387019584101זרוע מגב שמאלISUZU762.7

D387019585101זרוע למגב ימיןISUZU762.7

D387019630001מכסה מיכל דלקISUZU151.7

D387020205001כרית אויר קדמיתISUZU2748.1

D387020655001קרור/יחידת בקרת חימוםISUZU2350

D387021367001  מראהLISUZU3542

D387021378001 מראה מושלמתRISUZU3542.5

D387021563001פנס תא עליוןISUZU164.8

D387021605001קליפס אפורISUZU7.66

D387021817001 30פיוזAISUZU4.5



D387024044001 מצלמהRISUZU2155

D387024045001מסך למע "RISUZU5999

D387024411001וילוןISUZU2641.9

D387025047001אלטרנטורISUZU8224.2

D387025104151חיישן זוית הגהISUZU1950

D387026297051צלחת בלם קדמיתISUZU4686.1

D387026482051בורג לגלגלISUZU105

D387026746051שסתום דריכהISUZU13155.5

D387026777051 שסתוםSBEISUZU20418.4

D387026791001שסתום בלם ידISUZU812.8

D387027060101כיסוי עליון לדלתISUZU180.7

D387027069001כיסוי תעלת אוורורISUZU373.8

D387027204001מראה ימיןISUZU2875

D387027264001ידית אחיזה לדשבורדISUZU749

D387027404001מתג חרוםISUZU299

D387027407051מיכל מים למגביםISUZU2004.5

D387027520401שמשה צד נהגISUZU8161.6

D387027672301שמשה קדמיתISUZU15200

D387027686101שמשה צד שמאלISUZU2725

D387027850001מנעול לתא מטעןISUZU35

D387028267101מדרגה עם פנס לדISUZU157.2

D387028526001כיסוי צד אפורISUZU2850

D387028547201פנס ערפל אחוריISUZU485.6

D387028548201פנס נסיעה לאחורISUZU271.2

D387028549201פנס איתות אחוריISUZU485.6

D387028550201פנס חניה אחוריISUZU313

D387028640001 לבן/צלחת נוי אחורית/ISUZU423.8

D387028641001 לבן/צלחת נוי קדמית/ISUZU423.8

D387028705001בולם זעזועים קדמיISUZU1450.9

D387028715001מגבהISUZU2737.8

D387028791001בולם לדלתISUZU575

D387029509101זרוע פתיחה לדלת אחוריתISUZU8835.8

D387029626051כבל לחיישןISUZU102.9

D387029945001זוג כסאות צד שמאלISUZU4850

D387029951001 כחול(כיסא בודד למושב אחורי(ISUZU2850

D387030050001מקרופון מדריךISUZU1981.7

D387030113001רצועה למזגןISUZU265.2

D387030186001גלגלת לדלתISUZU383.9

D387030586001יחידה חשמלית למיקרופוןISUZU1550

D387030958001מתג חשמלי לדלת  ימיןISUZU554

D387030959001מתג חשמלי לדלת שמאלISUZU554

D387031007001קליפס אפורISUZU5

D387031023101חיישן למערכת חימוםISUZU210

D387031540051מיסב  למותחןISUZU368.2

D387031543001בולם זעזועים לכסאISUZU525

D387031558001צילינדר לדלת תא מטעןISUZU15.5

D387031560001כיסוי פנים צד כחולISUZU4350

D387031605001מנעול  דלתISUZU30.2

D387032856001בורר מצבים למזגןISUZU1626.6

D387032903001בורג לגלגל שמאלISUZU45.6

D387032904001בורג לגלגל ימיןISUZU45

D387033509401צירISUZU150

D387033538051תושבת מנועISUZU2728.8



D387033539151תושבת מנועISUZU3535.1

D387033567001מאוורר מנועISUZU1256.49

D387033584101מתאם למאווררISUZU1850

D387033599051בית מסנן אוירISUZU3540

D387033620101יחידת מצנניםISUZU24500

D387033703051 מעגלים4שסתום ISUZU1606.5

D387033734101ד "מודול סלACISUZU779.4

D387034007001  מראה מושלמתLISUZU2900

D387034156301מחמם מיםISUZU13419

D387034945201כיסוי לפנסים אחורים צד שמאלISUZU1313.8

D387035337001קליפס בז'ISUZU5

D387035775001פנל ללוח שעוניםISUZU232.86

D387036387001כיסוי עליון צד שמאלISUZU855.5

D387036611001מצנן מיםISUZU11550

D387036612001מצנן אווירISUZU6562.2

D387036613001מצנן שמןISUZU3666.2

D387036703001 ניקל(צלחת נוי לגלגל קדמי(ISUZU755

D387036704001 ניקל / צלחת נוי אחורית/ISUZU755

D387036704008סט כיסויים לגלגלISUZU2400

D387036986201פנלISUZU2541.5

D387036987101כיסוי לדשבורדISUZU2362.7

D387037132001מד גובה דלקISUZU590.2

D387037321101דלת תא מצנניםISUZU5269.5

D387037765101חלק להגהISUZU1177.8

D387037773001 מסגרת למסךDCLISUZU446.9

D387038192001 קדמית-שמשה לדלת אמצעיתISUZU1100.9

D387038640051דיסק למצמדISUZU6999

D387038641051פלטה למצמדISUZU7450

D387038798001פנל קדמי מושלםISUZU9900

D387038810101רצועה למזגןISUZU622

D387038852001סט שטיחיםISUZU2250

D387039232001 ('בז)ריפוד גגISUZU4112.2

D387039273001ידית אחיזה ארוכהISUZU48

D387039929001פולי לאלטרנטורISUZU423.5

D387039969001מראה שמאלISUZU2875

D387039989101מכסה למקררISUZU3236.6

D387040062001סט שמשות צדISUZU20005.4

D387040332201מראה ימנית מושלמתISUZU5578

D387040503101מסגרת למאוורר מנועISUZU2250

D387040505001צינור יניקהISUZU4580.2

D387040578001סט כלי נהג מושלםISUZU782.3

D387040755001תושבת מנוע צד ימיןISUZU225

D387040756001תושבת מנוע צד שמאלISUZU225

D387040909001צמה למראהISUZU186

D387040958001שמשה קדמיתISUZU7890

D387041183051צלחת בלם אחוריתISUZU7177.2

D387041280001מודול אוטומטISUZU492.7

D387041823001 כפתורPOTSISUZU249.1

D387042072051מודול ליחידה חשמליתISUZU5162

D387042316001 (כחול)כיסוי בד לכסאISUZU330

D387042317001 (בורדו)כיסוי בד לכסאISUZU330

D387042350001מאיץ פלורסנטISUZU140.7

D387042660001צינור לטורבוISUZU1037.5



D387042720001חגורת בטיחות לנהגISUZU1253.3

D387043132001שמשה לדלת קדמיתISUZU5250

D387043209001חימום' מכסה לכפתור יחISUZU22.5

D387043210001מודול בקרה לגגISUZU88.2

D387043339001תושבת למכסה מנועISUZU344

D387043788001מצוף דלקISUZU5985

D387043972051אח/ ' דיסקיות בלם קד'ISUZU2774.1

D387044763051כפתור פתיחה לדלת קדמיתISUZU875

D387044764051כפתור פתיחה דלת אמצעיתISUZU875

D387044765051כפתור פתיחת דלת אחוריתISUZU875

D387045584101 מודולECASISUZU4750

D387046978001וילוןISUZU2641.9

D387047370001ידית לכסא  צד חלוןISUZU285

D387047613001גומי אטימהISUZU51.3

D387048454001מראה ימנית מושלמת ויסיגוISUZU6199

D387048455001מראה שמאלית מושלמת ויסיגוISUZU5822

D387048850001מראה ימיןVISIGOISUZU3799

D387048851001 מראה שמאלVISIGOISUZU3799

D387049071001צמה לחיישן טמפרטורהISUZU65.6

D387049593001צמה לאלטרנטורISUZU873

D387049593101חלק לאלטרנטורISUZU873

D387049876001פנס קטן אחוריISUZU132.4

D387050029001 0011080מדחס למקררBISUZU5694.6

D387050036001 8811090כפתור לטרמוסטט מקררBISUZU212.6

D387050037001 1012090קולר טרמוסטט למקררBISUZU755.6

D387050038001 0112090פיוז למקררBISUZU199.1

D387050082001 1416060מנעול למקררBISUZU89.2

D387050083001 0311060קפיץ גז למקררBISUZU318.9

D387050084001 2411060מנגנון נעילה למקררBISUZU604.5

D387051808001מצנן שמןISUZU3066.5

D387051809101צינור למצנן מיםISUZU3744.4

D387052125001יחידת הפעלה למאורר מזגןISUZU266

D387052260051מיסב למותחן רצועת מנועISUZU388.4

D387052542001ממסרISUZU14.5

D387054488051מנוע מיכל מתזיםISUZU355

D388882506001בולם תא מטעןISUZU683

D388882750201פנל מרווח לדלתISUZU85

D388884134001קליפס לוילוןISUZU5

D388884454051בולם הגהISUZU648.2

D388884816001מגן בוץISUZU68.3

D388885704001תותבISUZU97.9

D388886816001תותב פלסטיק לדלתISUZU5

D388887550201צופרISUZU199.9

D388888814001צלחת נוי קד.ISUZU625.9

D388888815001צלחת נוי אח.ISUZU625.9

D388889458001נחיר למגביםISUZU84

D389900563001דלת קדמיתISUZU11890

D389900607001 קבינהRPNISUZU74980

D432410020201מסנן למייבש אוירISUZU459.5

D587815527351סט אטמים לשיפוץ ראש מנועISUZU4310

D894390777551פלג חימום למנועISUZU565

D894394671051אטם לטורבוISUZU16.2

D894395882251שסתום יניקהISUZU155



D894430250001 3מסנן אוירE/8.4ISUZU245

D897148270101 3מסנן שמןE/8.4ISUZU178.1

D897209876351שסתום פליטהISUZU185

D897210702051אטם למוביל שסתוםISUZU37.7

D897262166051 1גל זיזיםKH4ISUZU5860.8

D897421816051בורר לידית הילוכיםISUZU3985

D8976097886511קטור 'אינגKH4ISUZU2650

D897853413251גומי לדוושת בלםISUZU52.8

D897855139051מנוע למתזISUZU425

D898020514051חיישן לחץISUZU2929.7

D898021251451לוח שעוניםISUZU7486.9

D8980277725511K 4טורבו HISUZU16930.2

D898031811151מותחן לרצועהISUZU2201.2

D898031847001 3 2.5מסנן סולרE   0084ISUZU110

D898095596051רדיאטורISUZU9250

D898118930551מחשב  מנועISUZU2800

D898118930651מחשב ניהול מנועISUZU15500

D898163689051דיפרנציאל אחוריISUZU26500

D898223001051 מחשב לגירZZM )קמפיין(ISUZU5890

D909855207001טבעת לצירISUZU10.3

P1842801נגדISUZU169.4


