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آن چه خودرو تان 
نیــــاز دارد
از تیغه ی برف پاک کن تا شمع موتور در دیجی کاال

با نزدیک شدن فصل رسد سال، توجه به سالمت فنی و ایمنی خودرو، از 

اهمیت بسیاری پیدا می کند. سالمت سیستم تعلیق و برف پاک کن، بررسی 

رشایط مناسب الستیک ها و از سوی دیگر سالمت سیستم احرتاق و 

خنک کننده ی موتور خودرو، از مهم ترین مواردی هستند که باید موردبررسی 

قرار گیرند. از تیغه ی برف پاک کن گرفته تا شمع و روغن موتور خودرو، لوازم 

مرصفی هستند که پس از استفاده در یک مدت زمان 

به تعویض نیاز دارند. نکته ی مهم هنگام تعویض یا خرید لوازم خودرو، 

انتخاب دقیق و صحیح کاال از نظر هامهنگی با خودروی موردنظر و 

کیفیت ساخت آن است. لوازم خودرو در دیجی کاال، به چند گروه اصلی 

تقسیم می شوند؛ این گروه ها شامل لوازم جانبی خودرو، روغن و فیلرت، 

لوازم یدکی خودرو و امنیت خودرو می شوند. شام می توانید برای دیدن 

بیش از 500 نوع لوازم خودرو، به سایت دیجی کاال مراجعه کنید.



معرفی یک رسته

لوازم جانبی خودرو

روغن، فیلرت و مکمل خودرو

اسپری متیزکننده ی داخل خودرو مادرز مدل 5424

مکمل سوخت اکتان پاور سوناکس مدل 514100

 متیزکننده و لکه بر قدرمتند موکت

 مناسب برای پارچه، وینیل و چرم

 قابلیت برگرداندن رنگ ها به شکل اولیه

45,000

29,000

 افزایش میزان اکتان بنزین تا چهار واحد

 جلوگیری از آسیب های ناشی از مرصف بنزین با اوکتان پایین به  موتور

 محافظت از سیت سوپاپ و کاهش مرصف سوخت

 حجم: 250 میلی لیرت
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شست وشو، خوشبوکننده، نظم دهنده ی وسایل، امنیت و ابزار و تزئینی تقسیم می شوند.نظم دهنده و غیره ، از محصوالت این گروه هستند. به طورکلی کاال های این گروه، به پنج دسته ی نظافت و لوازم جانبی خودرو، بزرگ ترین گروه این رسته است. اسپری های تمیز کننده، خوشبوکننده ها، کیف های 

گروه هستند. محصوالت این گروه برای حرفه ای ها ساخته شده اند.روغن موتور و گیربکس خودرو گرفته تا فیلتر هوا و کابین، از کاال های این بهترین روغن موتور های جهان در این گروه یافت می شوند. از 

Synthetic Plus روغن موتور لوتوس مدل

5W-40 :نوع  

 حجم: 4 لیرت

 مناسب برای موتورهای تولیدشده از اکترب سال 2010 میالدی تا 

سال 2016

 دارای تاییدیه ی مرسدس بنز، بی ام و، پورشه و دیگر رشکت های 

خودروسازی معترب

 قابل استفاده برای متام خودروها

 برطرف کننده ی قارچ ها، میکروب ها و بوی نامطبوع از متام قسمت های سیستم تهویه ی خودرو

 حاوی عصاره ی چای سبز برای خوشبو کردن محیط

35,000

185,000

 اسپری ضد عفونی کننده و خوشبو کننده بولزوان با رایحه جنگل

5



معرفی یک رسته

لوازم یدکی خودرو

BKR6EGP شمع خودرو ان.جی.کی  مدل

MF56219 باتری امتی خودرو پیتون مدل

  نوع: رسد

  آلیاژ: پالتین

  فناوری: پایه کوتاه

  کد حرارتی: 6

9,500

230,000

 نوع: خشک )امتی(

 شدت جریان: 62 آمپر

S.O.C دارای نشانگر وضعیت شارژ 

6



لوازم یدکی خودرو، از پرفروش ترین و محبوب ترین گروه های این رسته است. در این گروه کاالهایی نظیر لنت  ترمز، 
شمع موتور، باتری خودرو و برف پاک کن شیشه یافت می شود. شمع های موتور با تنوع باال، لنت  ترمز برای انواع 

خودرو های سواری و برف پاک کن های حرفه ای باقیمت بسیار مقرون به صرفه، از کاالهای اصلی این گروه هستند.

Hybrid تیغه برف پاک کن بورگ جرمنی  مدل 

  مناسب برای: خودروی پراید

45 x 45 :ابعاد  

  دارای فناوری Glidex روی تیغه ی پالستیکی برای 

متیزکاری و عملکرد بهرت

  جلوگیری از خش افتادن روی شیشه ی خودرو

16,000

لنت ترمز جلو آیرس مدل 181747

99,000

 نوع: دیسکی

 جنس: فلز

 مناسب برای سوزوکی ویتارا
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معرفی یک رسته

ابزار خودرو

امنیت خودرو

Ton 20 جک هیدرولیک خودرو زبرا  مدل

M110AS دزدگیر خودرو ماجیکار  مدل

  نوع: هیدرولیک عمودی

  حداکرث ظرفیت: 20 تن

  حداکرث ارتفاع 145 میلی مرت

109,000

595,000

 نوع: تصویری

  نوع حسگر: رضبه ای

 دارای قفل مرکزی، صندوق پران و قفل کودک

 دارای آننت افزایش دهنده ی برد دزدگیر
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برای تعویض الستیک خودرو، از اهمیت باالیی برخوردار است.به یک جک مناسب با توان تحمل وزن باال نیاز است؛ هم چنین داشتن آچار مخصوص جک و آچار بکس از کاال های اصلی این گروه هستند. بعد از پنچر شدن الستیک خودرو، 

با فناوری های کامال پیشرفته از کاال های اصلی این گروه اند.قفل فرمان های باکیفیت ساخت بسیار باال و دزدگیر های حرفه ای قفل فرمان و دزدگیر، از کاال های اصلی گروه امنیت  خودرو هستند؛ 

آچار بکس شارژی دیوالت مدل DCF899P2 درایو 1/2 اینچ

 نوع: شارژی

 درایو: ½ اینچی

 مجهز به باتری لیتیوم یونی XR با ظرفیت 5 آمپرساعت و ولتاژ 18 ولت

1,849,000

قفل فرمان خودرو شوان مدل904 

79,000

 نوع: کشویی

  جنس بدنه: فوالد

 مناسب برای متام خودروها

 دارای دو میله با ضخامت 16 میلی مرت

9


