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جــودة ملموســة لقطع غیــار مان األصلیة وخدمات مان
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أقوى معاً
المان خدمات و االصلیة مان قطع

اآلتي: األصلیة MAN قطع تمثل
والسالمة الموثوقیة 

أقل صیانة 

الیة مث تشغیل تكالیف 
للمركبة یة عال قیمة على الحفاظ 

الحزم أفضل على ستحصل
 ،MAN األصلیة والخدمات التي تقدمھا MAN بواسطة قطع

وستضمن ان شاحنتك صالحة للقیادة

MAN قوة - سرعة - أسعار مغریة صیانة ال
لعمالء وارضائھم تركیز عالي على خدمة ا  

یة وتطور مھني مستمر ل نة بكفاءة عا ا موظفو صی 

نة متطورةً ومحدثة باستمرار ا أنظمة ومعدات فحص وصی 
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. األصلیة
MANغیار قطع حملة

أفضل : األصلیة MANغیار لقطع منافسة أسعار على الحصول خالل الحملة، تستطیع
االمتیازات بأقل أسعار. اغتنم الفرصة واّطلع على مجموعة القطع وعروض الخدمة الخاصة

. MAN في معرض
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قطــع غیار مان األصلیة
ألجھــزة تكییف الھواء

ُمجففات المرشحات مان األصلیة الضاغط األصلي لوسیط التبرید من مان

خزانات السوائل األصلیة من مان

ُمكثِّفات وسیط التبرید األصلیة من مان



قطــع غیار مان األصلیة
الكبح ألنظمة 

لمحة سریعة عن جمیع مزایا قطع غیار مان األصلیة ألنظمة الكبح
مدة خدمة طویلة وتكلفة ممتازة وفعَّالة بفضل خاصیة

تنسجم بصورة مثالیة مع سیارتك ووضع قیادتك وظروفك
جودة مستمرة من أول تشغیل للمكابح وحتى حد التآكل

اقتران واحتكاك مثالي لقرص المكابح وتیل المكابح

صمامات مكابح مان األصلیة

كالیبر إیكوالین لمكابح
مان األصلیة

تیل المكابح األسطوانیة
األصلیة من مان

:
مقاومة التأكل



تیل المكابح القرصیة األصلیة من مان

أقراص مكابح مان األصلیة

طنابیر مكابح مان األصلیة

أطقم إصالح كالیبر مكابح مان األصلیة

أسطوانات مكابح مان األصلیة



قطــع غیار مان األصلیة
المحركات لحزام 

قطــع غیار مان األصلیة
للمحركات

شدَّادات حزام مان األصلیة

أطقم شداد الحزام األصلیة من مان
تتكون من شداد السیر وطقم السیور

الموفر للتكلفة V بشكل حرف

حزامم محرك مان األصلي

مراوح محركات مان األصلیة

منظمات الحرارة (ثرموستات) مان األصلیة

بكرات سحب الحزام مان األصلیة



ملحقــات مان األصلیة

مضخات سائل التبرید األصلیة من مان

حاقنات مان األصلیة

شواحن توربینیة إیكوالین أصلیة من مان

ب األصلیة للمحركات من مان موانع التسرُّ

مــع مكیفــات ھــواء الســطح العلــوي األصلیــة مــن مــان، یمكنــك قضــاء فتــرات الراحــة فــي مقصــورة القیــادة مــن دون
تشــغیل المحــرك مــع توفیــر كمیــة كبیــرة مــن الوقــود. راحــةً ممتــازة وقیــادة بشــكل أكثــر أمانــاً.  مــن خــالل التكنولوجیــا
12 إلــى  تصــل  لمــدة  بــھ  موثــوق  وبشــكل  ســریعاً  بالبــرودة  الشــعور  یمكنــك  العالیــة،  بالكفــاءة  تتســم  التــي 

ساعة وبتكالیف تشغیل منخفضة

مكیف ھواء السطح العلوي األصلي من مان
 2000RTX:مثلCooltronicمكیف ھواء السطح العلوي                    األصلي من مان

1000RTX 
  ویتوفر بسعة تبرید

عالیة مثل



آالت التنبیھ الھوائیة األصلیة من مان واقي خزان الوقود األصلي من مان

منفضة سجائر مان أصلیةحامالت أكواب مان أصلیة

BIRDVIEW"360"منظومة كامیرا مان األصلیة                      بزاویة        درجة
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