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معرفی شرکت بازرگانی نرسی:
شرکت بازرگانی نرسی با بهره گیري بهینه از فناوري هاي روز در امر فروش، بازاریابی و لجستیک از سال 

1382 فعالیت خود را آغاز نمود. در همان ابتداي فعالیت در راستاي برطرف کردن بخشـــــــی از نیازهاي 

بازارهاي محلی اقدام نمود. این شرکت با بهره مندي از تولیدات شرکت هاي قطعه ساز مطرح کشــور که 

به عنوان نقطه عطفی براي شرکت به حساب می آید توانسته است از نظر فنی رضایت مشتریان را جلب 

کرده و جایگاه ویژه اي را در بین رقبا براي شــرکت بوجود آورد. شـــرکت بازرگانی نرســـی صـــرف نظر از 

اندازه، مقیاس، قدمت و سـابقه خود با عقد قرارداد نمایندگی با شـرکتهای مختلف من الجمله  شــرکت 

پارت پالستیک خراسان مترصد در توسعه فضای کسب و کار خود می باشد.

معرفی شرکت پارت پالستیک خراسان:
کارخانجات پارت پالســتیک خراســان، تولید کننده انواع قطعات ســوخت رســـانی و هوا رســـانی انواع 

خودروهای ســــواری به روش بادی (body molding) و تزریق پالســــتیک (injection) می باشــــد. 

تولیدات این شـرکت بر اسـاس اســتانداردهای معتبر ملی و جهانی و به عنوان اصــلی ترین منبع تأمین 

باک و گلویی پالستیکی و سیســــتمهای هوا رسانی خودرویی شرکت ایران خودرو و ساپکو می باشد. از 

افتخارات این شرکت، انتخاب سازنده برتر در سـال  1389 در حوزه تأمین و کیفیت از شـرکت سـاپکو و  

سال 1392به عنوان واحد نمونه صنعت استان می باشد.



رزوناتور هوا 206 تیپ 2

لوله هواکش رانا

رزوناتور هوا کله گاوي 206 قدیم

TU5/SLX لوله هواکشT13- 206 لوله هواکش

واسطه هواکش 206 تیپ 5

bsm 206 قاب و درب جعبه

هواکش tu5 206هواکش 206 قدیم

رزوناتور هوا 206 تیپ 5

لوله هواکش 206 تیپ 2

هواکش درب موتور 206

درب جعبه فیوز رانا - 206 دیاق سپر جلو 206

 هواکش 206 تیپ 2 جدید



شیلنگ پلیمري 206 منبع هیدرولیک 206 تیپ 5

حرارت گیر اگزوز 206

منیفولد 206 تیپ 5

ریل سوخت 206 تیپ 2 ریل سوخت 206 تیپ 5

منیفولد هوا 206 تیپ 5 مپ از بغل 

قاب تایم باال 206 تیپ 2

منبع هیدرولیک 206 تیپ 2

قاب تایم 206 تیپ 2 پایین

منیفولد 206 تیپ 2

منبع هیدرولیک 206 جدید 



سه راهی واتر پمپ 206 تیپ 2 tu5 سه راهی واتر پمپ

درب روغن موتور 206تیپ2 درب روغن موتور 206 تیپ 5 درب منبع انبساط 206

هوزینگ ترموستات 206تیپ 5 با ترمستات اصلی هوزینگ ترموستات 206 تیپ 2 هوزینگ ترموستات 206 تیپ 5

کاور  206ECUموتور چراغ 206پایه نگهدارنده رله فن 206

مقاومت فن 206

درب سوپاپ 206 تیپ 5

ورودي و خروجی

واشر درب سوپاپ 206 تیپ 5 دستگیره بخواب صندلی 206



مهره درجه باك 206

رابط گلویی باك 206 لوله باك 206باك 206 با لوله هاي پنومات

اورینگ درجه باك 206 اورینگ درجه باك 206 اصلی 

شیلنگ بخار روغن 206 تیپ 2شیلنگ بخار روغن 206 تیپ 5کنیستر بنزین 206

 منبع انبساط 206شیلنگ  منبع انبساط راناشیلنگ  منبع انبساط 206

منبع انبساط رانا منبع روغن ترمز 206منبع روغن ترمز 206 جدید



شبکه جلو پنجره 206

دیاق پروانه فن 206

قاب ساعت و کلید فالشر 206

قاب کویل 206 تیپ 5

پنل وسط داشبورد 206

پروانه فن 206

شبکه زیر شیشه 206

جعبه و درب باطري 206

لوله دوقلو بخاري 206نمد درب موتور 207نمد درب موتور 206

درب فیلتر روغن بلند 206درب فیلتر روغن کوتاه 206

منبع شیشه شوي 206 با گلویی

گردگیر دنده 206



لوله باك  پژو یورو 4 دریچه جدید 

اورینگ درجه باك پژو هفت درجه

باك پژو صفر درجه تک فلوتر باك پژو 7 درجه

مهره درجه باك 7 درجه پژو درب پمپ بنزین 7 درجه پژودرب پمپ بنزین صفر درجه پژو

مهره درجه باك صفر درجه پژو

اورینگ درجه باك پژو صفر درجهاورینگ درجه باك صفر درجه پژو اصلی 



منیفولدهوا 405 ساژم تک سوز 

درب باك EURO4 پژو

ریل سوخت پژو

صافی بنزین پلیمري پژو

کنیستر بنزین پژوکنیستر بنزین روا

منیفولد هوا 405 ساژم دوگانه 

منیفولد 405 زیمنس دوگانه سوز منیفولد هوا 405 زیمنس تک سوز

منیفولد هوا قدیم پژو 

valeo ریل سوخت پژو مدل

slx کنیستر بنزین

رزوناتور هوا ال 90 درب سوپاپ کامل پژو



لوله روغن ریز پلیمري پژو

رابط اولی هوا به سینی فن پژو رابط هوا چهارمی پژو-چاکدار رابط هوا دومی پژو -سرخم

بادگیر فن پژو

پروانه فن پژو (خاري-پیچی)

درب روغن موتور پژو

X2 لوله

فاب فیلتر اتاق زیرینقاب فیلتر اتاق باالیی

رابط هوا سشواري پژو



دستگیره بخواب صندلی پژو 

قاب تایم 405 پایین

منبع شیشه شور سمند منبع شیشه شور پژو

قاب محافظ باتري 405 منبع روغن ترمز پژو

مجموعه کامل دست دنده 405پایه نگهدارنده دست دنده

منبع هیدرولیک پژو



Ef7 ساکلون ef7 درب فیلتر روغنEF7 حرارت گیر

ef7 پک تعمیراتی اویل ماژولاویل ماژول اصلیef7 واشر کامل



لوله هیدرولیک آهنی پژو

هواکش صندوق بزرگ پژو

شبکه زیر شیشه پژو دنده کیلومتر پژو(بزرگو کوچک) قاب فرمان پژو

آنتن اکتیو با پایه

استکانی جعبه فرمان پژو پلنجر جعبه فرمان پژو گردگیر مفصلی جعبه فرمان پژو

موتور صندلی برقی

درب کاربراتور 2000



نمد درب موتور ال 90

slx بال عقب

موکت صندوق پژو و سمند تکسوز 

نمد زیر داشبورد چپ پژو

درب جعبه فیوز 405کیف تودري 405 

نمد درب موتور پژونمد درب موتور رانا

موکت صندوق پژو دوگانه

نمد زیر داشبورد راست پژو 

نمد درب موتور سمند

درب داشبورد پژو قدیم 

درب جعبه فیوز سمند

درب داشبورد پژو جدید



قطعات پلیمیري تخصص ماست 

فروش آنالین بزودي در 
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