
  

  

  

)1387(  مسابقات ملی مهارتنهمین 

  )نمونه ملی(

33: شماره جهانی رشته   :شماره ملی   فناوري اتومبیل: رشته 

  لیست تجهیزات

  مشخصات
  محل تامین

ف
دی

ر
  

  نام تجهیزات 

  فنی
   نام   

  کشورسازنده

نام 
کارخانه 

  سازنده 

  تعداد

  واحد

  اسپانسر  مناطق  ستاد

قیمت 

  پیشنهادي

  مالحظات

  سوخت سنج 1
آلمان یا 

ایتالیا
          دستگاه3

          دستگاه2آلمان   باتنظیم فرمان   جک قیچی 2

        دستگاه4    ژاپن  تر مولتی م3

    فشارسنج4
آلمان یا 

  فرانسه
        دستگاه2  

    خال سنج5
آلمان یا 

  فرانسه
        دستگاه2  

  عیب یاب رایانه6
قابلیت کنترل 

..موتورو ترمزو
          دستگاه  12    

7
با مجموعه کامل شارژ کولر 

  نشت یاب 

 آلمان

یا 

  ایتالیا 

        دستگاه  2  

          دستگاه  2    آلمان    تن دستگاه3ولیک پرس هیدر  8

          دستگاه  1    آلمان    دستگاه تنظیم زوایاي چرخ   9

          دستگاه  2    آلمان    کمپرس سنج  10

          دستگاه  2        گرولر  11

          دستگاه  32        میز کار  12

          دستگاه  16        خرك  13

          دستگاه  2       لیتري250   بار8کمپرسور باد   14

          دستگاه  4       آمپر300  دستگاه شارژ باتري  15

          دستگاه  2      بادي الکتریکی  تست شمع  16

          دستگاه  4      الکترونیکی  چراغ تایمینگ   17
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18  
تابلو جهت بستن مدارهاي 

  برقی و تجهیزات مربوطه
          سري  4      

          دستگاه  2    داخلی   لیتر50  ساکشن روغن  19

          دستگاه  2        ترمینال باکس  20

          دستگاه  4        پژوپایه گردان موتور   21

22  
 پایه گردان جعبه دنده سمند

   و دیفرانسیل 206یا 
          دستگاه  4      از هرکدام 

23  
پایه گردان جعبه دنده 

  206اتوماتیک پژو 
          دستگاه  4      

24  
دستگاه تست فشار سیستم 

  )ابنشت ی(خنک کاري موتور
          دستگاه  4      

          دستگاه  4      یا پژوخودرو سمندي   25

          دستگاه  ELX      2خودرو پژو   26

          دستگاه  4      206 پژو خودرو  27

          دستگاه  LX      2 سمندي خودرو  28

          دستگاه  4       پراید خودرو  29

          دستگاه  4       سمند معمولی خودرو  30

          دستگاه  4        موتور پژو   31

          دستگاه  4      206سمند یا گیربکس   32

33  
گیربکس اتو مکانیک 

AL4
          دستگاه  3      

          دستگاه  4      دیفرانسیال نیسانی   34

35  
تابلو جهت بستم مدار 

چراغ جلو و خطر
          سري  4      

38  
کامپیوتر ، اسکنر ، پرینتر 

رنگی 
          دستگاه  2      
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   نفر4 به ازاي لیست ابزار

  

  مشخصات
  محل تامین

ف
دی

ر
  

  نام ابزار

  فنی
   نام   

  کشورسازنده

نام 
کارخانه 

  سازنده 

  تعداد

  واحد

  اسپانسر  مناطق  ستاد

قیمت 

  پیشنهادي

  مالحظات

          جعبه23  ابزار عمومی1

2
                206ابزار مخصوص پژو 

  )گیربکس( 
          بهجع4

3
 یا ابزار مخصوص گیربکس سمند

پژو
        جعبه4

4
سیستم تعلیق ابزار مخصوص 

405  
        سري4

          دستگاه4  ساعت اندیکاتور با پایه 5

6

میکرومتر 

)50و75)(25و50)(0و25(

  )75و100(

          سري4

        عدد4    کولیس دیجیتال 7

8  

تی کتاب راهنماي تعمیرا

 و سمند405,پراید’206پژو’سمند

مربوط به کلیه    ELXپارس 

  بخشها 

          سري  4    

          دستگاه  4        ساعت اندازه گیر داخل   9

          سري  4        405ابزار مخصوص موتور  10

          عدد  8      فنر جمع کن کمک فنر  11
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  مواد مصرفیلیست 

  مشخصات
  تامینمحل 

ف
دی

ر
  

  مواد مصرفینام 

  فنی
   نام   

  کشورسازنده

نام 
کارخانه 

  سازنده 

  تعداد

  واحد

  اسپانسر  مناطق  ستاد

قیمت 

  پیشنهادي

  مالحظات

          دست4استاندارد  پژورینگ و پیستون 1

          دست4استاندارد  پژویاتاقان کامل 2

        عدد16پژوواشر سرسیلندر3

        عدد16  پژوواشر گلویی و کارتر4

          عدد4  چسب سیلیکون5

          لیتر32  روغن موتور6

        عدد24    )پژودرب سوپاپ(قالپاقپیچ 7

          لیتر  100      بنزین  8

          عدد  16        پژوشمع موتور   9

          دست  8         ، پژووایر شمع سمند  10

          قوطی  4       وقلع لحیمروغن  11

          بسته  20      روغن هیدرولیک  12

          عدد  8        استارتر پرایدي   13

          عدد  8        استارتر پژو   14

          عدد  100        )سرسیم( یزرگفیش فشاري  15

          عدد  100        )سرسیم(فیش فشاري کوچک  16

          بسته  50        0-10سیم افشان  17

          قوطی  10        روغن ترمز  18

  لیتري1        قوطی  10        گریس معمولی  19

  لیتري1        قوطی  10        گریس نسوز  20

          بسته  10        پالستی گیج  21

          عدد  32        پژوشاتون پیچ   22
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          عدد  50        پژوپیچ دورکارتر   23

          توپ  4        پارچه تنظیف   24

          لیتر  20        مایع مخصوص شستشوي قطعات  25

            عدد  10        المپ چراغ جلو   26

          عدد  8        رله چراغ جلو   27

          عدد  8        کلید چراغ   28

        عدد  8        کلید تعویض نور   29

          عدد  50         ولت تک کنتاکت 12المپ   30

          عدد  50         ولت دو کنتاکت12المپ   31

            حلقه  50        نوار چسب لنت   32

            عدد  10         سیم9دسته راهنماي   33

            دست  5        مپ درب پرایدي پ  34

            عدد  5        رله قفل مرکزي   35

            گالن  R134        4گاز   36

            عدد  20         آلمانی بوقرله   37

            لیتر   10        واسکازین   38

            سري  12        نیسانی واشر تنظیم دیفرانسیل   30

            سري  5        206واشر تنظیم گیربکس   31

            عدد  25          و مدادخودکار  32

            بسته  A 4      2کاغذ   33

            متر  یک      240کاغذ سمباده   34

            بسته  10      پارچه تنظیف  35

36  
سنسورها و عملگرهاي گیربکس        

  AL4اتو ماتیک 
            سري   2      
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  براي هر کار آموز مشخصات جعبه ابزار 

  یلیمتري پارچه اینچی م64جعبه بکس کامل   1

   عدد اینچی میلیمتري 24آچار دو سر تخت   2

   عدد اینچی میلیمتري24یکسر تخت ’ آچار یکسر رینگ  3

   عدد اینچی میلیمتري24آچار رینگی زانویی   4

  انبر کالغی   5

  انبر قفلی   6

  انبردست  7

  سیم چین  8

  سیم لخت کن  9

  آچار فرانسه  10

  خار بازکن  11

  خار جمع کن  12

   عدد مختلف4 سو 2پیچ گوشتی   13

   عدد مختلف4 سو 4پیچ گوشتی   14

   عدد2تالیور   15

  قلم   16

  سنبه   17

   گرمی500 گرمی و 300چکش فلزي   18

   عدد1چکش سنگین   19

  آچار پیچ دوسر دنده  20

  و اینچیmmتیغه اي فیلتر   21

  آچار آلن   22

  ) ست کامل ( آچار ستاره اي  23

  کی چکش پالستی  24

  کاور   25



  

  

  

)1387(  مسابقات ملی مهارتنهمین 

  )نمونه ملی(

33: شماره جهانی رشته   :شماره ملی   فناوري اتومبیل: رشته 

  تست المپ  26

  رینگ جمع کن   27

  رینگ بازکن   28

  برس سیمی  29

  روغن دان   30

  آچار شمع   31

  دم باریک   32

  چکش کائوجوبی  33

  فازمتر  34

  12000آچار ترکمتر  35

  خار بازکن سر کج   36

  خار جمع کن سر کج   37

  

  

  


