
کد فنیعقب/ جلو Car Modelنوع خودروردیف

ک

د

 
لیست لنت های مشترک

ج پیکان وانت /roaجلو /rdجلو/جلو پیکان PEYKANFRONT E11001GDB333لنت ترمز جلوی پیکان 1

TU5ج پژو پارس / ج سمند قدیم / ج وانت آریسان/  جلو پژو پارس PEUGEOT 405FRONT E11003 405لنت  ترمزجلوی پژو 2

TU5PEUGEOT (TU5)REAR E11005- لنت ترمز عقب دنا 3
ع دنا پالس و  / Aع سمند سورن نوع  / TU5ع پرشیا موتور  / SLXعقب پژو 

توربو

3. 2 . 1 تیپ 206جلو 2PEUGEOT 206 (T2)FRONT E11006 تیپ 206لنت ترمز جلوی 4

5PEUGEOT 206 (T5)FRONT E11008 تیپ 206لنت ترمز جلوی 5
 / A نوع 301جلو پژو  // A نوع DS 3ج  / C3ج سیتروئن  / A نوع 207جلو پژو 

6 تیپ 206ج پژو  / (خیلی کم و به ندرت )ج رانا  / SD V8 206ج 

 کراس H30ع  / 207ع پژو  / 6 و 5 تیپ 206عقب پژو 5PEUGEOT 206 (T5)REAR E11009 تیپ 206لنت ترمز عقب 6

B نوع 207ج/H30ج کراس / به باال92 مدل 5 تیپ 206ج پژو /EL.LXجلورانا RUNNAFRONT E110121620102108-85لنت ترمز جلوی رانا 7

RUNNAREAR E1101316200410-88لنت ترمز عقب رانا 8
ع  / Bع سراتو نوع  / Cع کادنزا نوع /  کراس H30/  بی Bعقب ولستر نوع  

ع  / Cع اپتیما نوع  / Bع اکسنت نوع  / Bع النترا نوع  / I40 .I20هیوندای 

sdعقب / به باال 92. 206عقب /EL . LXرانا 

SAMAND (EF7)FRONT E110142115GF-0909ABلنت ترمز  جلوی سمند 9
ج سمند  / ELج سمند / ج سمند سورن / ج دنا و دنا پالس   / LXجلو سمند 

SE /  ج سمندX7 / 2017-2016اپتیما جی تی الین / ج سمند سریر

SUZUKI VITARAFRONT E1415155200-65J11 0لنت جلوی سوزوکی ویتارا 10

111.131.132.141.151ج پراید  / 132ج وانت  / 131ج وانت / جلو پراید وانت KIA PRIDFRONT E16251KK150-33-28Zلنت ترمز جلوی کیا پراید 11

KIA RIOFRONT E1625458115-FDA00لنت ترمز جلوی ریو12
ج سایپا / ج سایپا ساینا اتومات  / SXج سایپا ساینا  / EXجلو سایپا ساینا 

ج  / Aج سایپا تیبا نوع     / (هاچبک) 2ج سایپا تیبا /  به باال 91تیبا جدید 

سایپا کوییک

90RENAULT L90FRONT E13101لنت ترمز جلوی ال 13
ج رنو  / 520ج لیفان  / (Aاتوماتیک نوع )ج ساندرو استپ وی/ جلو ساندرو 

ج لوگان/ ج پارس تندر پالس  / ج پارس تندر / ج سیناد  / 21

14
لنت ترمز جلوی ساندرو 

اتومات
RANAULT SANDEROFRONT E13108410602396R

ج / ج اسمارت فورفور  / Aج رنو سیمبل نوع  / Bجلو ساندرو اتوماتیک نوع 

اسمارت فورتو

لنت جلو اسکاال کوپه RENAULT MEGANFRONT E13106لنت جلو مگان15

RENAULT MEGANREAR E13107لنت عقب مگان16

ع   / V5 330.320ع برلیانس  / ELX سوپاپ 16ع پرشیا / عقب رنو فلوئنس 

MG350 / ع  سورن نوع / ع داستر دیسکیB ( 92کم کاردبرد تر و پایین تر از) 

 2009-2008ع سئات لئون  / 2009عقب سئات آلتا  / B30عقب فاو بسترن / 

 /A نوع DS 3ع /  به باال 2012ع سئات لئون  / 2008ع پژو  / C3ع سیتروئن / 

2000XANTIA 2000FRONT E204520لنت ترمز جلوی زانتیا 17

XANTIA 2000REAR E204534251.830لنت عقب زانتیا18

19
لنت ترمز جلوی نیسان  

ماکسیما
NISSAN MAXIMAFRONT E17301D1060-2Y991 نیسان تینا/ جوک / جلو ماکسیما

20
لنت ترمز عقب نیسان  

ماکسیما
NISSAN MAXIMAREAR E1730244060-4U0100

21
لنت ترمز جلوی نیسان 

دیزل
NISSAN DISELFRONT E1730344010-105490

NISSAN PICK UP FRONT E1730441060-05N90لنت جلوی نیسان پیکاپ22
ج وانت ریچ / ج نیسان سرانزا  /Bجلو نیسان پیکاپ  نوع / جلونیسان رونیز 

جلو رونیز /Aنوع 

S5NISSAN MURANO REAR E1730944060-8H3850هایما - لنت عقب نیسان مورانو 23

NISSAN PATROL FRONT E1731041060-C71940لنت جلوی نیسان پاترول24

25
- لنت جلو نیسان قشقایی 

S5هایما 
NISSAN QASHGAIFRONT E17311D1060-9N00A جلو هایما / جلو سوزوکی کیزاشی / جلو قشقائیS5

3MAZDA 3FRONT E19401C2Y3-33-23ZAلنت جلوی مزدا 26
 قدیم 3ج مزدا / ج بایک سنوا سواری  / 1.2.3.4 جدید تیپ 3جلو مزدا 

 C70ج ولوو /  جدید دنده ای 3ج مزدا  / 1.3 هاچبک تیپ 3ج مزدا  / 1.2.3تیپ

A  نوع V40ج ولوو  / Aنوع 

3MAZDA 3REAR E19402C2Y3-26-48ZAلنت عقب مزدا 27

ع سیتروئن /  عقب رنو سفران/ عقب لتیتود / 1.2.3.4 جدید تیپ 3عقب مزدا 

2009 -2011 C5 نوع B /  1.2.3 قدیم تیپ3ع مزدا / جلو بایک سنوا سواری /

عقب ولوو / ع رنو الگونا /  جدید دنده ای 3ع مزدا  / 1.3 هاچبک تیپ 3ع مزدا 

XC90 /  نوع 508عقب پژو B

MAZDA 1600FRONT E19403UB39-49-280لنت ترمز جلوی مزدا وانت28
جلو مزدا وانت / دو کابین B2000ج مزدا /  تک کابین B2000 جلو مزدا 

1600/2000 (MB11)

29
 - Z300 - 6جلو مزدا 

B50بسترن 
MAZDA 6FRONT E19405G2YD-33-23Z جلو بسترن  / 2005 6جلو مزداB50. B50F (آسا) /  جلو سایپا آریوZ300

CAPRA FRONT E21501MR205256لنت ترمز جلوی کاپرا 30

31
لنت ترمز جلوی برلیانس 

300
BRILLIANCE 300FRONT E215031J0698151D ج  / 320ج  / 330جلو برلیانسV5 /   ج فاو بسترنMG360 / B30 

32
لنت ترمز عقب برلیانس 

300
BRILLIANCE 301REAR E21504

33
 MVM 530لنت ترمز جلوی 

(باسیم  )
MVM530FRONT E21505A133501080

  /X60لیفان  /  MVM 530.550.315.X33جلو 

5ج چری آریزو  / MVM315ج / ویانا /  چری کوین 

5ع آریزو  / 5.7ع تیگو   / X60عقب لیفان MVM 530MVM530REAR E21506M113502090لنت ترمز عقب 34

35
 MVM 550لنت ترمز جلوی 

 -X33
MVM 550 - X33FRONT E21509A133501080

  /X60لیفان  /  MVM 530.550.315.X33جلو 

5ج چری آریزو  / MVM315ج / ویانا /  چری کوین 

  قدیمRAV4عقب تویوتا MVM X33MVM X33REAR E21507T11BJ3501080لنت ترمز عقب 36

لنت جلو دوو سیلو/لنت جلو ماتیزMVM110MVM 110FRONT E21508لنت ترمز جلوی 37

 A نوع X7ج جیلی  / Bجلو رنو فلوئنس نوع GEELY M GRANDFRONT E21510لنت ترمز جلوی جیلی 38

7امگرند  / RV7عقب جیلی GEELY M GRANDREAR E21511لنت ترمز عقب جیلی 39

5JAC J5FRONT E21512S3500L21167-500230لنت ترمز جلوی جک 40
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5JAC J6REAR E21513S3500L21167-500240لنت ترمز عقب جک 41

MG550ج  / BMW 46 Sجلو MG 6 MG 6FRONT E21514SFP100511لنت جلوی 42

MG 6MG 6REAR E21515SFP90005لنت عقب 43
 3ع سری  /320I 2005-2006 3ع سری  / 318I 2005-2006 3عقب سری 

325I 2005-2006 نوع A /  عMG 550

5.3جلو گریت وال وینگل WINGELL FRONT E21518لنت ترمز جلوی وینگل 44

JAC S5REAR E21519 اتوماتS5لنت عقب جک 45
 5TEعقب چری آریزو  / (اتومات)  ترمز دستی برقی B نوع S5عقب جک 

(توربو)

7TIGGO 7FRONT E21520T1535010800لنت جلو تیگو 46

S7HAIMA  S7FRONT E21526EFY53323ZA0لنت جلو هایما 47

 A نوع 7جلو تیگو  / 5جلو چری تیگو 5TIGGO 5FRONT E21529T21-3501080لنت جلو تیگو 48

 2010 تا 2005جلو آزرا گرنجور  /2011 سیلندر و آزرا تا 6جلو سونتا HYUNDAI AZERAFRONT E1520158101-3KA20لنت جلوی هیوندای آزرا49

50
لنت عقب هیوندای سوناتا 

2009
HYUNDAI SONATAREAR E1520358302-3FA11

/ Aالنترا نوع / Aاکسنت نوع  / Bع کیا اپیروس نوع  /2009عقب سونتا 

-JF GT LINE 2016ع کیا اپتیما  / JF 2016 -2017ع کیا اپتیما  /LFسوناتا 

/ 2016- 2015ع ریو  /Bع آزرا گرنجور نوع  / SL 2012-2015ع اپتیما  / 2017

تیوولی /تیوولی الیت / تیوولی اسپرت /  هاچ بک 2017-2015ع ریو 

 2015ع نیو کوراندو  /Aسراتو نوع  /Bکادنزا نوع /2010 تا 2004توسان /آرمور

ع کیا / CS35چانگان شاسی بلند / کرمان موتورI20ع / TLع توسان جدید /

ع  / B هیبرید نوع LFع سوناتا  / I40ع  / 2017 -2016ع کیا کارنز / سول 

 استیشنI40هیوندای 

51
لنت جلوی هیوندا 

کوپه،توسان،اونته

چانگان

HYUNDAI AVANTEFRONT E1520458101-2EA11
ج اسپورتج / ج آونته  / 2010ج اپتیما اتاق قدیم  / 2010 تا 2004جلو توسان 

ج چانگان شاسی بلند  / 2009 تا 2002ج هیوندای کوپه  / 2010 تا 2008

CS35 /   2013-2012ج کیا سول / 2011 تا 2005ج النترا/ 

52
 - I30لنت جلوی هیوندای 

2010سراتو 
HYUNDAI I30FRONT E1520858101-1MA00 جلو هیوندایi30 /  کیا سراتو کوپه / چانگان ایدو / کیا سراتو سایپا

53
 - I30لنت عقب هیوندای 

YFسوناتا 
HYUNDAI SONATA YFREAR E1520958302-1HA10

توسان  / A هیبرید نوع LFع سوناتا  / YF , LFع سونتا  /i30عقب هیوندای 

ix35 /  کیا کادنزا نوعA /  ع اسپورتجSL 2012-2016 / 2008ع اسپورتج-

/ 2016-2012پیکانتو  /S5جک / چانگان ایدو / سراتو اتاق جدید  / B نوع 2010

I10ع هیوندای /I20 / اکسنت

X7جیلی شاسی بلند 

IX35HYUNDAI IX35FRONT E1521658101-1DE00لنت جلو هیوندای 54

-2008کیا کارنز / I40هیوندای /توسان اتاق جدید  /  IX 35جلو هیوندای 

 LFسوناتا  /S5جک  / SL 2012-2016ج کیا اسپورتج / کیا کادنزا/2009

 استیشنI40ج هیوندای  / GT Line 2016اپتیما / Bهیبرید نوع 

لنت جلو هیوندای سانتافه55
HYUNDAI  SANTA 

FE
FRONT E1521758101-2BA10

هیوندای / ج کیا موهاوی  / 2400.2700.3500جلو هیوندای سانتافه 

 /  2015نیو کوراندو /( به یاال2013)سورنتو  اتاق جدید/ 2013-2010جنسیس 

 به باالXM 2010سورنتو 

56
لنت عقب هیوندای 

3500سانتافه 

HYUNDAI SANTA 

FE (3500)
REAR E1521858302-2PA70

عقب سورنتو / عقب کیا موهاوی / 3500.2400عقب هیوندای سانتافه 

ع هیوندای / Bع جنسیس کوپه نوع /سی سی 2400.3500سانتافه /2013

/2013-2010عقب هیوندای جنسیس / سنتینیال 

57
لنت عقب هیوندای 

2700سانتافه 

HYUNDAI SANTA 

FE
REAR E1521958302-2BA20

ع سانگ یانگ  / (سی سی 2700) 2012 تا 2004عقب هبوندای سانتافه 

ع گک / ع سانگ یانگ رودیوس/ ع کایرون  / B نوع 2014-2013رکستون  

A نوع 2009-2008ع سورنتو  / G5گونو  

58
لنت جلو هیوندای سوناتا 

YF

HYUNDAI SONATA 

YF
FRONT E1523158101-3SA26 جلو هیوندای سوناتاYF /  ج چانگان ایدو/ جلو سراتو اتاق جدید

2016KIA SORENTO 2016FRONT E1523258101-C5A70لنت جلو کیا سورنتو 59
 تا 2015جلو کیا سورنتو  /  (سوراخ دار) B نوع 2017جلو هیوندای سانتافه 

2019

60
لنت عقب تویوتا کمری 

2005
TOYOTA CAMRYREAR E1835504466-32030 620عقب لیفان

61
لنت جلوی تویوتا کروال 

2005-2007

TOYOTA 

COROLLA2005
FRONT E1836204465-02220 ج گریت وال هاوال / ج وانت کاکی  / 620جلو لیفانM4 /   ج فاو والV5

2011لنت عقب تویوتا کروال 62
TOYOTA 

COROLLA2011
REAR E18363

0

4

4

ع  / 2014ع یاریس  / C30ع ولکس  / X50ع لیفان  / Z300عقب سایپا آریو 

CT200ع لکسوس  / M4ع هاوال / ع تویوتا پریوس  / S3جک 

TOYOTA YARISFRONT E1836504465-52200لنت جلوی تویوتا یاریس63
ج  / 230 و 220ج برلیانس / ج تویوتا پریوس / X50ج لیفان  / C30جلو ولکس 

 کراسC3ج برلیانس  / CT200لکسوس 

لنت جلو تویوتا هایس /  جلو نیسان پیکاپ ریجTOYOTA HIACE FRONT E1838004465-25040لنت جلوی تویوتا هایس 64

insta:@lentelrow
09024020485
www.elrow.ir


