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ATLAS 

 ردیف نام کاال کد

 1 مخزن اطلس 22800-17403

 2 درب کامل مخزن اطلس 33800-04878

 3 دسته اطلس 22800-14970

 4 فنر دسته * 22800-15002

 5 پیستون یخ در بهشت * 22800-14802

 6 پین دسته * 22800-22161

 7 میله اتصال چراغ درب 22800-15203

 8 *اخلیپارو حلزونی د 33800-08001

 9 * بوش پارو حلزونی  10028-02801

 10 پارو بیرونی اطلس 22800-16105

 11 * نگهدارنده بوش الستیکی پارو بیرونی 22800-23502

 12 بوش الستیکی پارو بیرونی * 22800-23501

 13 واشر مخزن اطلس 22800-17201

 14 * مگنت سیلندر 33800-09601

 15 وابراتور(اطلسسیلندر کامل)ا 33800-08280

 16 *چهارشاخ پشت سیلندر  22800-15460

22800-00570  
 17 چکه گیر با توری اطلس

22800-00670 

 18 * موتور فن 33800-00670

 19 کندانسوراطلس 22800-17702

 20 کمپرسور اطلس 22807-1210-001

 21 برد اصلی اطلس 22800-05258

 22 * یبرق ریش نیبوب 22800-23748

 23 بدنه شیربرقی تکی 22800-23734

 24 شیربرقی کامل تکی 22800-23760
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 25 محفظه میکروسوئیچ   10028-03223  

 26 پیچ تنظیم میکروسوئیچ * 22800-16700

 27 نگهدارنده پیچ تنظیم میکروسوئیچ * 22800-16961

 28 گیربکس کامل اطلس 33800-17201

 29 * ستونیپ نگیاور -

 ATLAS  ربکسیگ  

 1 اطلس 2چرخ دنده فلزی  22800-22653

 2 * 3چرخ دنده فلزی  22800-22611

 3 * 1چرخ دنده فیبری  22800-22639

 4 * 2چرخ دنده فیبری  22800-22640

 5 چرخ دنده فیبری  * -

 6 پوسته فوقانی گیربکس اطلس 22800-22656

 7 پوسته تهتانی گیربکس اطلس 33800-03804

 8 درپوش پالستیکی گیربکس اطلس 22800-17590

 9 نگهدارنده بوش چرخ دنده گیربکس اطلس 10028-03220

 10 بوش چرخ دنده گیربکس * 10028-03204

 11 واشر بوش چرخ دنده گیربکس * 10028-03205

 12 واشر پوسته گیربکس  اطلس 10028-03218

 13 استاتور گیربکس اطلس 22800-22510
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  EXTRA 12.2-3 
 ردیف نام کاال کد

 1 مخزن پمپی 22900-00000

 2 مخزن پارویی 22900-00020

 3 درب مخزن شربت 22900-00100

 4 واشر مخزن * 22800-17200

 5 لوله پمپ شربت سرد کن 22900-00201

 6 مگنت پمپ شربت 33900-01200

 7 پارو مگنتی شربت 33900-01202

 AA 8پارو شربت سردکن  22900-05400

 9 شیلینگ شربت سرد کن 21703-00000

 10 قاب دسته شربت سرد کن 22900-00860

 11 دسته شربت سردکن 22900-00561

 12 * یبا تور ریچکه گ 22800-00560
22800-00660 

 13 چاکدار -گیربکس شربت سرد کن  33800-06700

 14 خاردار -گیربکس شربت سرد کن  22900-03500

 15 بکس شربت سردکن مگنتیگیر 22800-04705

 16 مگنت گیربکس خاردار 33900-01011

 17 موتور فن شربت 21678-00000

 18 ترموستات  شربت 21087-00000

 19 کلید  صفر ویک 21125-00000

 20 کندانسور شربت دو مخزن -

 21 کندانسور شربت سه مخزن -

 22 کمپرسور شربت سرد کن دو مخزن -

 23 سردکن سه مخزنکمپرسور شربت  -

 24 فن موتور براس 33800-00605

 25 فن موتور 22800-04705

 26 وات 10فن   

 27 میله وسط اصلی شربت 22900-05600

 28 پایه میله بدنه شربت 22900-05500

 29 شفت استیل مدل مگنتی 22900-00600

 30 فنر دسته شربت سرد کن -
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FBM 2/3 
 ردیف نام کاال کد

 1 مخزن 22800-17404

 2 درب کامل مخزن 33800-04860

 3 دسته یخ در بهشت تک موتور 22800-27460

 4 فنر دسته یخ در بهشت * 22800-15002

 5 پیستون یخ در بهشت * 22800-14802

 6 پین دسته * 22800-22161

 7 میله اتصال چراغ درب 22800-15202

 8 پارو حلزونی داخلی * 33800-08001

 9 بوش پارو حلزونی * 10028-02801

 FBM 10 پارو بیرونی 22800-16102

 11 نگهدارنده بوش الستیکی پارو بیرونی * 22800-23502

 12 بوش الستیکی پارو بیرونی * 22800-23501

 13 واشر مخزن * 22800-17200

 14 گیربکس کامل تک موتور -

 15 سیلندر کامل)اوابراتور( تک موتور 33800-08264

 16 *چهارشاخ پشت سیلندر  22800-15460

 17 مگنت سیلندر* 33800-09601

 18 کفه پالستیکی زیر سیلندر تک موتور -

22800-00560 
 19 تک موتور * یبا تور ریچکه گ

22800-00660 

 20 موتور فن * 33800-00670

 FBM/2   21کندانسور  22800-17700

 FBM/3 22کندانسور  22800-06403

 FBM/2  23کمپرسور  22807-09010

 FBM/3 24کمپرسور  22807-13010

 25 برد اصلی یخ در بهشت  22800-05240

 26 پنل پشت  22800-00062

 27 بدنه درب پشت یخ در بهشت - 
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 28 بوبین شیر برقی براس * 22800-23748  

 FBM2 29بدنه شیربرقی دوبل  22800-23738

 FBM3 30بدنه شیربرقی سه تایی  22800-23739

 FBM2 31شیربرقی کامل دوبل  22800-23710

 FBM3 32شیربرقی کامل سه تایی  22800-23720

 33 محفظه میکروسوئیچ   10028-03222

 34 پیچ تنظیم میکروسوئیچ * 22800-16700

 35 نگهدارنده پیچ تنظیم میکروسوئیچ * 22800-16961

 36 اورینگ پیستون * -

FBM 2/3 گیربکس 

 1 پوسته فوقانی گیربکس 22800-22643

 2 پوسته تهتانی گیربکس 33800-03802

 3 تک موتور 2چرخ دنده فلزی  22800-22650

 4 * 3چرخ دنده فلزی  22800-22611

 5 * 1چرخ دنده فیبری  22800-22639

 6 * 2چرخ دنده فیبری  22800-22640

 7 چرخ دنده فیبری   * -

 8 بوش چرخ دنده گیربکس * 10028-03204

 9 واشر بوش چرخ دنده گیربکس * 10028-03205

22800-17562 
 FBMدرپوش پالستیکی گیربکس 

 قاب پشت اوابراتور)گیربکس( تک موتور() 
10 

 FBM  11پیچ درپوش پالستیکی گیربکس  22800-22260

 12 پوسته سر شفت )فوقانی( گیربکس تک موتور 22800-22651

 13 واشر پوسته گیربکس تک موتور  03221-10028

 14 نگهدارنده بوش چرخ دنده گیربکس تک موتور  10028-03215

 FBM 15 استاتور  22800-22500
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TURIA 
 ردیف نام کاال کد

 1 مخزن خمره ای 22800-25200

 2 درب مخزن خمره ای 22800-25100

 3 پارو مخزن کامل خمره ای 22900-05401

 4 میله پارو مخزن خمره ای 22800-14701

 5 پدال پارو خمره ای 22900-05403

 6 پایه پالستیکی میله مخزن 22800-17901

 7 شیلینگ خمره ای 10028-01900

 8 واشر مخزن خمره ای 22158-00000

 9 گیره مخزن خمره ای  22102-00000 

 10 اوابراتور با قاب پالستیکی خمره ای 33800-08800

 11 شیر خروجی کامل خمره ای 10028-01860

22800-00563 
 12 یخمره ا یجلو با تور ریچکه گ

22800-00663 
 13 ترموستات خمره ای 21087-00001

 14 قاب کلید و شیر خمره ای 22800-25700

 15 کمپرسور خمره ای 22804-05810

 16 کندانسور خمره ای 22800-06402
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IS-CREAM 
 ردیف االنام ک کد

2S000-01400  1 قاب جلو بدنه شیر 

2S000-06000  بردDISPLAY 2 

2S000-01900 3 دسته بدنه شیر 

2S000-01800 4 نازل بدنه شیر 

3S000-11000 5 بدنه شیر 

3S000-11100 6 پیستون بدنه شیر 

2S000-02110 7 سیل بدنه شیر 

2S000-09200 8 اورینگ بدنه شیر 

2S000-03700 9 رو مخزن بستنیپا 

2S000-05100 10 بوش رابط پارو 

2S000-04400 11 کاسه نمد پارو 

2S000-09000 12 مهره بدنه شیر 

3S000-12410 13 پارو مخزن مایع 

2S000-03901 14 بدنه قطره گیر 

2S000-03801 15 قطره گیر 

2S000-01011 16 درب مخزن 

3S000-01500 17 بدنه سمت راست 

3S000-02500 18 بدنه سمت چپ 

2S000-03600 19 چکه گیر زیر گیربکس 

3S000-00000 20 موتور گیربکس 

2S000-01200 21 یبا تور زیشربت ر 
2S000-01300 
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B-FROZEN SMART - 10LT 
 ردیف نام کاال کد

2U000-00090  مخزن  B-Frozen 1 

2U000-01260  درب  B-Frozen 2 

2U000-01360  طلق درب  B-Frozen 3 

 -  B-Frozen 4طلق دوجداره  

2Q000-01562 دسته  B-Frozen 5 

2Q000-01600 پیستون  B-Frozen 6 

2Q000-02100 فنر دسته  B-Frozen 7 

3U000-00110 اوابراتور کامل با قاب  B-Frozen 8 

2U000-00910 پارو بیرونی  B-Frozen 9 

2U000-00500 واشر مخزن  B-Frozen 10 

2Q000-01160 
 B-Frozen 11  یبا تور زیشربت ر

2Q000-01200 

3Q000-00360 قاب بغل سمت چپ  B-Frozen 12 

3Q000-00260 قاب بغل سمت راست  B-Frozen 13 

3R000-00500 مگنت پارو  B-Frozen 14 

2U000-09460  قاب پشت اوابراتور  B-Frozen 15 

 B-Frozen 16  موتور گیربکس -

2U000-09000 قاب نگهدارنده موتور گیربکس  B-Frozen 17 

 B-Frozen 18  برد تک مخزن -

 B-Frozen 19  برد دو مخزن -

 B-Frozen 20  مخزن سهبرد  

2U000-00800 نازل خروجی مخزن  B-Frozen 21 
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