
در صورتی که از سیستم عامل اندروید استفاده 

می کنید ، جهت فعال شده امکانات حتمــــــــــــــا 

برنامه Adobe Acrobat را نصب و کاتالوگ

 را توسط آن مشاهده نمائید.

توجــــــــــــــــــــه

مشاهده

توجــــــــــــــــــــه



کاتالوگ محصوالت شرکت گوهر قطعه پارسیان

( مالکيت محتويات اين کاتالوگ متعلق به شرکت گوهر قطعه پارسیان میباشد.) 

مشاهده

Gohar Ghateh Parsian
E-Catalog | Ver 2.0

کیفیت، تعهد ماست



I¶ ½nIMnj

·IÄoTz¶ SvÃ²

R¯¼~d¶

I¶ IM tIµU

ــر را ــورد نظــ ــ گزينــه مــ

انتخاب نمائيد :



بازگشت

معرفی شرکت گوهـر قطـعه پارسیـــان

خط مشـــــی کیفیت و تـــولیـــــد

ورود به بازارهــای بین المللــی

توسعه و تولید محصوالت جدید

استانداردها و افتخارات

فن آوری های سبــز



معرفی شرکت گوهـر قطـعه پارسیـــان

گوهر قطعه پارســــــــــــیان  از ســــــــــــال ١٣٧٦ با ماموریت تولید قطعات و زیر 

مجموعه های خودرو فعالیت خود را آغاز کـــــــــرده و از همان ابتدا در زمــــــــــره 

تامین کنندگان اصـــلی شــــرکت های خودرو ســــاز در حوزه قوای محرکه قرار 

گرفت.

گوهر قطعه پارسيان با بهره گيری از فناوری و دانش فنــــــی روز و همكاری با 

شركت هــای معتبــــر اروپایی همزمان با به  كار بستن روش هـــای مديريت

 نظام منــــــــد بر پايـــــــــــه الگوهــــــــــــــــــــــای استــــــاندارد IATF 16949 : 2016  و     

برای ١٥ سـال متمـادی توفيق دستيـابــــــــــــــــــــی به كيفيت  ISO : 9001  2015  

مطلوب و كسب اعتماد مشتريان گرامی خود را یافته اســـــــــت. گوهر قطعه 

پارسيان با درك صحيح ا ز ماموريت و جايگاه خود، راه توسعه را برای نيـــــــل 

به اهداف ترسيـــــم شــــــده برگزيــــــده است و با اتخــــــــــاذ تدابير هم ســــــو ، 

رشد مستمر ، گسترش سبد محصول و ورود به بازارهــای بين المللــــــــــی  را 

برای خود رقم زده است.

بازگشت



بازگشت

افزایش رضایت مشــــــــــــــــتریان از طریق بررسی شاخص های عملکردی 

مرتبط که به عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان است.

ارتقاء تامین کنندگان در راستای حمایت کمی و کیفی

بهبود مســــتمر اثر بخشــــی سيســــتم مديريت کيفيت از طريق نيل به 

کاهش ضايعات داخلی و خارجی به سمت صفر

اتوماسیون، تکنولوژی پیشـرفته و تجهیز آزمایشــگاه با تکیه بر توسعه 

تجهيزات تولیدی

تحویل به موقع ١٠٠٪ محصوالت

افزایش رضایت کارکنان و روحيه مشــــــــــــاركت آنان به عنوان مهمترین 

منابع سازمانی

خط مشـــــی کیفیت و تـــولیـــــد

شرکت گوهر قطعه پارسیان بــــه عنوان یکی از شـرك تهــــای توليد كننده

قطعات اصــــــــــلی خودرو ، بـــــا توجـــــه بــــه الزامــــات و انتظارات تلــــویحی و

تصریحی مشتريان، همچنين رضايتمندی آنان سيستم مديريت کيفيت

خود رادر حـــوزه تولید انـــواع محصــــوالت تولیدی بــــر مبنــــــــــای استاندارد

                  طرح ريزی نموده است و خط مشـــــــی کيفيت شرکت خود را

بشرح ذيل اعالم می دارد :

IATF 16949



بازگشت

گوهر قطعه پارسیان با درک صحیح از ماموریت و جایگاه خود، راه توسعه را 

برای نیل به اهداف ترسـیم شــده برگزیده اســت و با اتخاذ تدابیر هم ســو، 

رشد مستمر، گسترش سبد محصـول و ورود به بازارهای بین المللی را برای 

خود رقم زده است. هم اکنون محصــــــــــــوالت این شرکت در کشــــــــــــورهای 

مختلفی در حال فروش می باشد.

روسیه

سوریه

قزاقستان

اکراین

آذربایجان

ترکمنستان

بالروس

عراق

گرجستان

تاجیکستان

مقاصد صادرات گوهر قطعه پارسیان

ورود به بازارهــای بین المللــی



بازگشت

با عنایت به لطف خداوند و با تکیه بر توانمندی متخصصین کشـور، در نظر 

دارد با انتقال تکنولوژی و افزایش خطوط تولید عالوه بر اشــــتغال زایی برای 

١٨٠ نفر، محصــوالت جدید با تیراژ یک و نیم میلیون قطعه در سال تولید و 

به مشتریان عرضه گردد.

واحد R&D شرکت گوهر قطعه پارسیان همواره نوآوری و توسـعه را با انجام 

مطالعات و همکاری با معتبرترین مراکز علمی و صنعتی داخلی و خارجی در 

دستور کار دارد.

توسعه و تولید محصوالت جدید



بازگشت

استانداردها و افتخارات

گوهــــر قطعه پـــارسیان با بهر هگیـــری از فنـــاوری و دانش فنـــی روز و بـــه 

کـــار بستن رو شهای مدیریت نظام مـــند بر پــــایــه الگوهـــای استانـدارد

IATF 16949 :2016 و ISO 9001: 2015 توانسته اعتماد مشتریان گرامــی

خود را بـــدست آورد. همچنین شرکت گوهـــر قطعه پـــارسیان در زمیـــنه

تولید قطعه شمع خودرو دارای استاندارد ملی 2403 می باشد.



بازگشت

شركت گوهر قطعه پارسيان، در تالش برای حفظ كيفيت محيط زيســــــــت، 

آسمان آبی و هوای پاك به عنوان ميراثی برای نســـــــــل های آينده، با انتقال 

دانشفنی از معتبرترين شــــــــــــركتهای بينالمللی اروپایی و كره ای، در حال 

توسعه محصـــــــــوالتی تحت عنوان فناوری سبز می باشد. اين موارد بزودی 

توسط واحد R&D شركت گوهر قطعه پارسيان به مشــــــــــــــــــــــتريان محترم 

معرفی خواهد شد.

فن آوری های سبــز



بازگشت

محصوالت
گزینه مدنظر را انتخاب کنید.

واتـــر پمپ هــــا

محفظه های خروجی آب

ریل های سوخت رسان

قطعات دایکاستی

اویـــــل پمپ شمع های جرقه زن

وایر شمع و بوت کویلاسبــــک 



ــر پمپ ها ــ وات
خودرو مدنظر را انتخاب نمائید

پـرایـــد

تیبـــــــا

TU5 پــژو 206، رانــا و پـارس

 XU7 پــژو 405 ، سمنـد و پارس

EF7 سمنـد ملی و دنــا

TU3 پــژو 206 مدل

نیســـان زامیـــاد

پیکان، آردی، روآ و آریسان

ELX سیتروین زانتیـــا و پــارس

ISUZU ایســـــوزو

بازگشت



واتر پمپ پراید شـرکت گوهر قطعه پارسـیان به عنوان منبع اصـلی

خط تولید ســـــایپا و شـــــرکت مگاموتور می باشــــــد. نظر به کیفیت 

باالی این قطعات بدلیل استفاده از بروزترین سیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتم 

تولید اتوماتیک، تســت اتوماتیک ۱۰۰٪ توسط واحد تســت نشــتی

و قطعات اصلی اروپایی، دارای گارانتی شرکت گوهر قطعه پارسیان

می باشد.

بازگشت

12month
guarantee 

KKY0115010D :شماره فنی � � � � �

Water Pump

Pride Water Pump



واتر پمپ تیبا شـرکت گوهر قطعه پارسـیان به عنوان منبع اصـلی خط 

تولید ســـایپا و شـــرکت مگاموتور می باشـــد. نظر به کیفیت باالی این 

قطعات بدلیل استفاده از بروزترین سیسـتم تولید اتوماتیک، تسـت 

اتوماتیک ۱۰۰٪ توسط واحد تســـــت نشــــــتی و قطعات اصلی اروپایی، 

دارای گارانتی شرکت گوهر قطعه پارسیان میباشد.

بازگشت

12month
guarantee 

M13XF15010 :شماره فنی � � � � �
Tiba Water Pump

Water Pump



واتر پمپ پژو 206، رانا و پارسTU5 شــــرکت گوهر قطعه پارســــیان به 

عنوان منبع اصـلی خط تولید ایران خودرو و شـرکت سـاپکو می باشــد. 

نظر به کیفیت باالی این قطعات بدلیل اســــــــــــــــــــــــــتفاده از بروزترین 

سیســتم تولید اتوماتیک، تســت اتوماتیک ۱۰۰٪ توسط واحد تســت 

نشــــــــــــــتی و قطعات اصلی اروپایی، دارای گارانتی شرکت گوهر قطعه 

پارســـیان میباشـــد. همچنین نظر به تاییدیه ISAR این قطعه توســـط 

شرکت پژو فرانســـــه ، PSA این محصـــــول در حال توزیع و استفاده در 

زنجیره تامین جهانی شرکت پژو و سیترون میباشد.

بازگشت

12month
guarantee 

� شماره فنی: 9635710580 � � � �
Peugeot 206 TU5,Pars  and Runna Water Pump

Water Pump



واتر پمپ پژو 405 ، سـمند و پارس XU7 شـرکت گوهر قطعه پارســیان 

به عنوان منبع اصلی خط تولید ایرانخودرو و شرکت ساپکو می باشد. 

نظر به کیفیت باالی این قطعات بدلیل اســــــــــــــــــــــــــتفاده از بروزترین 

سیســتم تولید اتوماتیک، تســت اتوماتیک ۱۰۰٪ توسط واحد تســت 

نشــــــــــــــتی و قطعات اصلی اروپایی، دارای گارانتی شرکت گوهر قطعه 

پارسیان میباشد. 

بازگشت

12month
guarantee 

� شماره فنی: 9610530980 � � � �
Peugeot 405 ,Samand and Pars XU7 Water Pump

Water Pump



واتر پمپ سمند ملی و دنا EF7 شرکت گوهر قطعه پارسـیان به عنوان 

منبع اصــلی شـــرکت ایرا نخودرو می باشـــد. نظر به کیفیت باالی این 

قطعات بدلیل استفاده از بروزترین سیسـتم تولید اتوماتیک، تسـت 

اتوماتیک ۱۰۰٪ توسط واحد تســـــت نشــــــتی و قطعات اصلی اروپایی، 

دارای گارانتی شرکت گوهر قطعه پارسیان میباشد. 

بازگشت

12month
guarantee 

IK00142080 :شماره فنی � � � � �
Samand and Dena EF7 Water Pump

Water Pump



واتر پمپ پژو 206 مدل TU3 شـــرکت گوهر قطعه پارســــیان به عنوان 

منبع اصــلی  شــرکت ایرا نخودرو می باشــد. نظر به کیفیت باالی این 

قطعات بدلیل استفاده از بروزترین سیسـتم تولید اتوماتیک، تسـت 

اتوماتیک ۱۰۰٪ توسط واحد تســـــت نشــــــتی و قطعات اصلی اروپایی، 

دارای گارانتی شرکت گوهر قطعه پارسیان میباشد. 

بازگشت

12month
guarantee 

� شماره فنی: 9631169180 � � � �
Peugeot 206 TU3 Water Pump

Water Pump



واتر پمپ نیســـــان زامیاد شرکت گوهر قطعه پارسیان به عنوان منبع  

خط تولید ســــایپا می باشــــد. نظر به کیفیت باالی این قطعات بدلیل 

استفاده از بروزترین سیســــــــتم تولید اتوماتیک، تســــــــت اتوماتیک 

٪۱۰۰ توسط واحد تست نشتی و قطعات اصلی اروپایی، دارای گارانتی 

شرکت گوهر قطعه پارسیان میباشد.

بازگشت

12month
guarantee 

26G00-21010
Nissan Zamyad Water Pump

Water Pump



واتر پمپ پیکان، آردی، روآ و آریســـان شرکت گوهر قطعه پارسیان به 

عنوان منبع اصلی شرکت ایرا نخودرو می باشـد. نظر به کیفیت باالی 

این قطعات بدلیل استفاده از بروزترین سیســـــــــتم تولید اتوماتیک، 

تســـــت اتوماتیک ۱۰۰٪ توسط واحد تســــــت نشــــــتی و قطعات اصلی 

اروپایی، دارای گارانتی شرکت گوهر قطعه پارسـیان میباشـد. این نوع 

واتـــر پمپ  نظــــر به طــــراحــــی جدید پــــروانه به نام طــــرح بهینه دارای 

عملکـــــرد باال و عمــــــر بیشتـــــر نسبت به الباقی محصــــوالت مشـــــــابه 

می باشد.

بازگشت

12month
guarantee 

IK00137580 :شماره فنی � � � � �
Peykan,Roa and Arisan Water Pump

Water Pump



واتر پمپ سیتروین زانتیا و پارس ELX شـرکت گوهر قطعه پارسـیان ،  

بدلیل استفاده از بروزترین سیســـــــــــــتم تولید اتوماتیک، تســـــــــــــت 

اتوماتیک ۱۰۰٪ توسط واحد تســـــت نشــــــتی و قطعات اصلی اروپایی، 

دارای کیفیت باال و تحت گارانتی شـــــــــــرکت گوهر قطعه پارســــــــــــیان 

میباشد. 

بازگشت

12month
guarantee 

120198  � � � � �
Citroen Xantia and Pars ELX Water Pump

Water Pump



واتر پمپ موتور ایســــــــــــــــــــــــــوزو شرکت گوهر قطعه پارسیان ، بدلیل 

استفاده از بروزترین سیســــــــتم تولید اتوماتیک، تســــــــت اتوماتیک 

٪۱۰۰ توسط واحد تســـــــــــت نشــــــــــــتی و قطعات اصلی اروپایی، دارای 

کیفیت باال و تحت گارانتی شرکت گوهر قطعه پارسیان میباشد.

بازگشت

12month
guarantee 

120IS  � � � � �

Isuzu Water Pump

Water Pump



بازگشت

ریل های سوخت رسان
خودرو مدنظر را انتخاب نمائید

ریل سوخت پراید یورو ۴ 

ریل سوخت نیسان

ریل سوخت پرایدی زیمنس 

ریل سوخت پراید ساژم

PU1/OHV ریل سوخت پیکان



ریل سوخت پراید یورو۴ شـرکت گوهر قطعه پارسـیان به عنوان منبع 

اصـلی خط تولید ســایپا و شــرکت مگاموتور می باشــد. نظر به کیفیت 

باالی این محصـــــــــــول بدلیل استفاده از بروزترین سیســــــــــــتم تولید 

اتوماتیک، تسـت اتوماتیک ۱۰۰٪ توسط واحد تسـت نشـتی و قطعات 

با کیفیت OE دارای گارانتی شرکت گوهر قطعه پارسیان میباشد.

بازگشت

12month
guarantee 

M13XF-13-272A :شماره فنی � � � � �

Fuel Rail

Pride Euro4 Fuel Rail



ریل سوخت نیســــــــــان شرکت گوهـــرقطعه پارسیان بــــه عنوان منبع 

اصـلی خط تولید ســایپا و شــرکت مگاموتور می باشــد. نظر به کیفیت 

باالی این محصـــــــــــول بدلیل استفاده از بروزترین سیســــــــــــتم تولید 

اتوماتیک، تسـت اتوماتیک ۱۰۰٪ توسط واحد تسـت نشـتی و قطعات 

با کیفیت OE دارای گارانتی شرکت گوهر قطعه پارسیان میباشد.

بازگشت

12month
guarantee 

Nissan Zamyad Fuel Rail

17900IAS00F :شماره فنی � � � � �

Fuel Rail



ریل ســوخت پراید زیمنس  Siemens  شــرکت گوهر قطعه پارســیان 

به عنوان منبع اصـلی خط تولید ســایپا و شــرکت مگاموتور می باشــد. 

نظر به کیفیت باالی این محصـــــــــــــــــــــــول بدلیل استفاده از بروزترین 

سیســتم تولید اتوماتیک، تســت اتوماتیک ۱۰۰٪ توسط واحد تســت 

نشــــــــــــــــتی و قطعات با کیفیت OE دارای گارانتی شرکت گوهر قطعه 

پارسیان میباشد.

بازگشت

12month
guarantee 

M13IC13272A

Siemens Fuel Rail

Fuel Rail



ریل ســوخت پراید ســـاژم  Sagem  شـــرکت گوهر قطعه پارســـیان به 

عنوان منبع اصلی خط تولید سـایپا و شـرکت مگاموتور می باشـد. نظر 

به کیفیت باالی این محصــــول بدلیل استفاده از بروزترین سیســــتم 

تولید اتوماتیک، تســت اتوماتیک ۱۰۰٪ توسط واحد تســـت نشـــتی و 

قطعات با کیفیت OE دارای گارانتی شـــــــرکت گوهر قطعه پارســـــــیان 

میباشد.

بازگشت

12month
guarantee 

17900SA  � � � � �

Sagem Fuel Rail

Fuel Rail



بازگشت

Peykan OHV/PU1 Fuel Rail

ریل سوخت پیکان OHV /PU1 شرکت گوهر قطعه پارسیان به عنوان 

منبع اصـــلی خط تولید ســـایپا و شــــرکت مگاموتور می باشــــد. نظر به 

کیفیت باالی این محصــــــــول بدلیل استفاده از بروزترین سیســـــــــتم 

تولید اتوماتیک، تســت اتوماتیک ۱۰۰٪ توسط واحد تســـت نشـــتی و 

قطعات با کیفیت OE دارای گارانتی شـــــــرکت گوهر قطعه پارســـــــیان 

میباشد.

72400754

Fuel Rail

12month
guarantee 



بازگشت

محفظه های خروجی آب
ـــرمــوستــات ) ــوش تـ ( درپـ

خودرو مدنظر را انتخاب نمائید

Tu5پژو 206، رانا و پارس

Tu3پژو 206 مدل



TU5  محفظه خروجی آب (درپوش ترموســـــتات) پژو 206، رانا و پارس

شـــــــــرکت گوهر قطعه پارســـــــــیان به عنوان منبع اصـــــــــلی خط تولید 

ایرا نخودرو و شـــــرکت ســــــاپکو می باشــــــد. همچنین نظر به تاییدیه 

 ISARاین قطعه توسط شرکت پژو فرانسـه ، PSA این محصــول در حال 

توزیع و اســــــتفاده در زنجیره تامین جهانی شــــــرکت پژو و ســــــیترون 

میباشد.

بازگشت

12month
guarantee 

YG22249858 :شماره فنی � � � � �

Water Outlet Box

Peugeot 206,Runna and Pars Tu5 Water Outlet Box



محفظه خروجی آب (درپوش ترموســتات) پژو 206 مدل  TU3شـــرکت 

گوهر قطعه پارســــیان به عنوان منبع اصـــــلی خط تولید ایرا نخودرو و 

شـــرکت ســـاپکو می باشـــد. همچنین نظر به تاییدیه ISAR این قطعه 

توسط شرکت پژو فرانســـــــــــــه ، PSA این محصـــــــــــــول در حال توزیع و 

استفاده در زنجیره تامین جهانی شرکت پژو و سیترون میباشد.

بازگشت

12month
guarantee 

YG20249002 :شماره فنی � � � � �

Peugeot 206 TU3 Water Outlet Box

Water Outlet Box



بازگشت

قطعات و مجموعه های

دایکاستی

قطعه مدنظر را انتخاب نمائید

درپوش عقب ميل لنگ پرايد

حامل میل اسبک( كم كرير ) تيبــــا



درپوش میل لنگ پراید شــرکت گوهر قطعه پارســـیان به عنوان منبع 

اصلی خط تولید سایپا و شرکت مگاموتور می باشد.ایـــــن محصــــــــــول 

دارای گارانتی شرکت گوهر قطعه پارسیان میباشد.

بازگشت

12month
guarantee 

CRANK SHAFT COVER
KK15111310 :شماره فنی � � � � �

Pride Crank Shaft Cover



حامل میل اســـبک تیبا شـــرکت گوهر قطعه پارســـیان به عنوان منبع 

اصلی خط تولید سایپا و شرکت مگا موتور میباشد. 

بازگشت

12month
guarantee 

TN03011047C :شماره فنی � � � � �

Cam Career

Tiba Cam Career



شمع های جرقه زن
مدل شمع مدنظر را انتخاب نمائید

شمع تک پالتین (مس نیکل)

شمع سوزنی (ایریدیوم)

شمع ایــتریـــوم

شمع دو پالتینه و سه پالتینه

بازگشت



بازگشت

انواع شــــمع مس-نیکل ( Copper Nickle)شــــرکت گوهر قطعه پارســــیان 

با دارا بــــودن برو زترین تکنولوژی از کشـــــــــــــــور ژاپن، در خطوط تولید تمام

 اتــــوماتیک این شــــــــرکت در حال تــولید بــوده و در بهروزترین و کاملترین  

آزمایشـــــــــگاه شمع در کشــــــــــور تســــــــــت میگردد. این شم عها مطابق بـــــا  

اســــتاندارد ملی شــــماره ٢٤٠٣ عالوه بر اســــتفاده برای کلیه خودروهـــــــای 

داخلـی، درخودروهای اروپایـی، ژاپنـی، کــر های و الباقــی خودروهـــــای کالس 

جهانی مصرف و درحال عــرضه به مشتریان داخلـی و بـازارهای  بین المللی 

میباشـد. از مـزایای شـم عهای تک پالتینه مس - نیکل شـرکت گوهر قطعه 

پارسیان به موارد ذیل اشاره میگردد:

   استارت سریع موتـــور

   مصرف اقتصادی سوخت

   شتابگیـــری مناسب

Copper Nickle (single electrode) Spark Plug

Spark Plug



بازگشت

Spark Plug
Iridium Spark Plug

انــــواع شـــمع ایــــریدیوم ( Iridium )شــــرکت گوهــــر قطعه پــــارســــیا ن بــــا دارا بــــودن 

بروزترین تکنولوژی از کشــــــــــــور ژاپن، در خطوط تولید تمام اتوماتیک این شرکت در 

حـال تولید بوده و در به روزترین و کاملترین آزمایشـــــــگاه شمـــع در کشـــــــور تســـــــت 

میگردد. ایــــن شــمع هـــا مطابق بـــا اســـتاندارد ملـــــی شـــماره ۲۴۰۳عالوه براســـتفاده 

بـــرای کلیه خودروهای داخلــــی ، در خودروهای اروپایــــی ، ژاپـــنــــی ، کــــره ای و الباقــــی 

خودروهای کالس جهانــــی مصــــــرف و در حال عرضه به مشـــــــتریان داخلی و بازارهای 

بین المللی میباشـــــد. از مزایای شـــــم عهای ســـــوزنی ایریدیوم شــــــرکت گوهر قطعه 

پارسیان به موارد ذیل اشاره میگردد:

   افزایش بازده موتور با ایجاد شعله تا ۲۱٪ ، طبق استانداردهای جهانی
   کاهش چشمگیر میانگین مصرف سوخت

   طول عمر تا ۵ برابر شمع های عادی

   ســــــوخت بهتر مخلوط هوا و ســــــوخت در ســـــــیلندر موتور و افزایش عمر کاتالیزور   

اگزوز و کاهش آلودگی هوا

   کارکرد نرم و روان موتور و افزایش عمر قطعات آن

   روشن شدن سریع و آسان در هنگام سرد بودن موتور



بازگشت

Nickle Yttrium Spark Plug

Spark Plug

انواع شـــمع ایتریوم ( Yttrium )شــــرکت گوهــــر قطعه پارســــیــــان با دارا بـــودن 

بـــــروزتریــن تکنولـــوژی از کشور ژاپـن، در خطوط تـــــولید تمام اتـــــوماتیک ایـــــن

 شرکت در حال تــــولید بـــوده و د ر بــــــروزترین و کــــاملتریـــن آزمایشــــــــگاه شمع 

در کشــــــور تســـــــت میگردد. ایـــن شم ع ها مطابــــق بـــا استاندارد ملـــــی شمــــاره 

٢٤٠٣ عالوه بــــر اســــــــــــــــتفاده بــــرای کلیه خودروهــــای داخلـــــی در خودروهـــای 

اروپــــایی، ژاپنــــی ، کره ای و البــــاقی خودروهــــای کالس جهـــانی مصــــــــــــرف و در 

حال عرضه به مشتریان داخلی و بازارهای بین المللـی میباشد.

از مزایای شــم عهای ایتریوم شــرکت گوهر قطعه پارســیان به موارد ذیل اشـــاره 

میگردد:

مســــی بوسیله عنصــــر ایتریوم جهت افــــزایش طـــول عمر و  ٔ   پوشش هســـت ه
مــقاومــت شمع

%۵۰ دوام بیشتر نسبت به شمع های اصلی سایر برندها

   جلوگیری از احتراق ناقص و افزایش عملکرد و قدرت موتور

   احتراق در بهترین حالت ممکن بــــرای موتور و تجربه استارت سرد بســـــــــــــیار 

عالی



بازگشت

انـــــواع شــــمع دو پالتینه و ســــه پالتینه شــــرکت گوهر قطعه پــــارســــیان 

با دارا بــــودن بروزترین تکنولوژی از کشـــــــــــور ژاپن، در خطوط تولید تمام 

اتوماتیک این شـــــــــــرکت در حــــال تولید بـــوده و دربروزترین و کاملترین 

آزمایشــــگاه شمع در کشـــــور تســـــت میگردد. ایـــــن شم عهــــــا مطابق بــــا 

اســـتاندارد ملی شــــماره ٢٤٠٣ عالوه بر اســــتفاده بـــرای کلیه خودروهای 

داخلـــی، درخودروهای اروپایـــی، ژاپنـــی، کـــر های و الباقــــــــــی خودروهـــــای 

کالس جهانی مصــــــرف و در حال عرضه به مشــــــتریان داخلی و بازارهـــای 

بین المللی میباشــــــد. از مــــزایای شــــــم عهای دو پالتینه و ســـــــه پالتینه 

شرکت گوهر قطعه پارسیان به موارد ذیل اشاره میگردد: 

   قدرت باالی موتور مناسب و عدم افت شتاب در شتابگیری سریع

   عمر باال شمع

   جلوگیری از احتراق ناقص و افزایش عملکرد و قدرت موتور

Multi Ground Spark Plug (Double & Triple ground)

Spark Plug



بازگشت

ــــپ ــل پمـ ــ اوی
قطعه مدنظر را انتخاب نمائید 

اویـــــل پمپ پراید و تیبا

xu7 اویـــــل پمپ پژو 405 مدل



بازگشت

Oil Pump

Pride / Tiba Oil Pump

اویل پمپ پراید و تیبا شرکت گوهر قطعه پارسیان بدلیل استفاده 

از بروزترین ماشین آالت ماشینکاری، مونتاژ و تست کنترل کیــــفی 

مطابق بـــا الــــزامات مـــورد نظر خودروسازان کشور و استاندارد ملــــی  

تولید و به مشتریان محترم عرضه میشود.

OK93314100

12month
guarantee 

TN03015010  



بازگشت

)شـــــــرکت گـــوهر قطعه پـــارســـــیان بدلیــــل   XU7 )405 اویـــل پمپ پــــژو

استفاده از بروزترین ماشین آالت ماشینکاری، مونتاژ و تســـــت کنترل 

کیفی مطابق با الزامات مورد نظر خودروسازان کشـــــور و استاندارد ملی 

تولید و به مشتریان محترم عرضه میشود.

12month
guarantee 

� شماره فنی: 95678-1580 � � � �

Peugeot 405 (XU7) Oil Pump

Oil Pump
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ــک اسبــ

قطعه مدنظر را انتخاب نمائید: 



بازگشت

12month
guarantee 

Rocker Arm
Pride Rocker Arm

انواع اســــبک پراید یورو ٢ و یورو ٤ با اســــتفاده از ماشـــــین آالت CNCو 

تســت ١٠٠٪ کنترل کیفی مطابق با الزامات خودروسازان کشــور تولید و 

عرضه میگردد.



بازگشت

وایر شمع و بوت کویل
قطعه مدنظر را انتخاب نمائید

وایــــر شمع

بــوت کویــل



بازگشت

انواع وایر شمع شرکت گوهر قطعه پارسیان به صورت اتوماتیک تولید 

و با بروزترین تجهیزات آزمایشگاهی تسـت میگردد.از مزایای وایر شمع  

تولیدی شرکت گوهر قطعه پــــارسیان به این موارد اشاره می گردد:

   عبور جریان برق بدون افت و نویز انجام می گیرد.

   وایر شمع با پوشش ۱۰۰٪ سیلیکونی می باشد.

   دارای عمر باال و مقاومت باال در برابر فرســــــــــــایش الکتریکی و حرارت        

است.

Ignition Wire

12month
guarantee 
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Coil Boot

انواع بوت کویل شـــــرکت گوهر قطعه پارســـــیان به صــــــورت اتوماتیک 

تولید و با بروزترین تجهیزات آزمایشــــــگاهی تســـــــت میگردد. ازمزایای  

بوت کویل تولیدی شــرکت گوهر قطعه پــــارســـیان به این موارد اشـــاره 

می گردد:

   عبور جریان برق بدون افت و نویز انجام می گیرد.

   بوت کویل با پوشش ۱۰۰٪ سیلیکونی می باشد.

   دارای عمر باال و مقاومت باال در برابر فرســــــــــــایش الکتریکی و   ح ر ا ر   ت     

است.

12month
guarantee 
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مشتریان ما



بازگشت

مشتریان ما



 کارخانه :

تهران ، کیلومتر ۴۰ جاده خاوران ، شهرک صنعتی عباس آباد 

خیابان جامی ، کوچه نسترن ۴/۱ ، پالک ۱۲۲۰ 

دفتر مرکزی :

 تهران ، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج ، بلوار ایران خودرو

جنوبی، روبروی درب ۱۱ ایران خودرو، کوچه سروستان ۶ ، پالک ۸

بازگشت

Info@goharghateh.com

www.goharghateh.com

مشاهده وب سایت

مشاهده اینستاگرام

(۵ خط)تلفن : ۶۰ الی  ۰۲۱-۳۶۴۲۶۴۵۶

نمابر : ۰۲۱-۳۶۴۲۶۴۶۱

تلفن : ۰۲۱-۴۴۱۸۱۱۳۱

نمابر : ۰۲۱-۴۴۱۹۷۱۱۵

http://www.goharghateh.com/
https://www.instagram.com/goharghateh.co/
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