
DIAG موتور سیکلت موتور سیکلت موتور سیکلت
MOTORCYCLEدیاگ تخصصیدیاگ تخصصیدیاگ تخصصی

/14500000 سخت افزار دیاگ: /
تومان



 موتورسیکلت موتورسیکلت موتورسیکلت
گروه صنعتی پار سکوشان

طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

دیاگ تخصصیدیاگ تخصصیدیاگ تخصصی

 ال سی دي :

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM

 مشخصات فنی دستگاه  مشخصات فنی دستگاه  مشخصات فنی دستگاه 

نمایشگر :             

حافظه :             
رنگی4.3

اینترنتیآپدیت:16 گیگ

روش اضافه کردن برنامه جدید:

بدون نیاز به ارسال دستگاه 

و با وارد کردن کد8 رقمی

 در تنظیمات 
اطالعات فنی واستاندارد:

جهت سهولت در عیب یابی ،

 مقدار محدوده استاندارد 

زیر هر پارامتر ذکر شده است

نموداراطالعات فنی و استاندارد

جهت سهولت در عیب یابی ، مقدار تغییرات

 پارامتر با ترسیم نمودار نشان داده میشود.

- اگر نمودار با رنگ سبز ترسیم شود پارامتر

 در محدوده استاندارد میباشد .
- اگر نمودار با رنگ قرمز ترسیم شود پارامتر

 در محدوده استاندارد نمی باشد.

اینچ



گروه صنعتی پار سکوشان
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

 تنظیم نورال سی دي :

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM

 مشخصات فنی دستگاه  مشخصات فنی دستگاه  مشخصات فنی دستگاه 

حافظه باالي دیاگ:

با توجه به حافظه باالي دیاگ امکان نصب تمام 

برنامه هاي خودرو و موتور سیکلت در یک 

سخت افزار امکان میباشد 

اطالعات شخصی صاحب دستگاه:

اطالعات شخصی صاحب دستگاه شامل کد ملی ، نام و نام خانوادگی، شماره 

موبایل در قسمت تنظیمات،مشخصات دستگاه بوسیله برنامه درج شده و تغییر

 آن توسط شرکت پارس کوشان امکان پذیر میباشد 

با فلش چپ و راست صـفحه

 کلید نور صفحه تنظیم میشود

دیاگ تخصصیدیاگ تخصصیدیاگ تخصصی

 موتورسیکلت موتورسیکلت موتورسیکلت



گروه صنعتی پار سکوشان
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM

کابل هاي تخصصی موتور سیکلت  کابل هاي تخصصی موتور سیکلت  کابل هاي تخصصی موتور سیکلت  

دیاگ تخصصیدیاگ تخصصیدیاگ تخصصی

 موتورسیکلت موتورسیکلت موتورسیکلت

MIKUNIMIKUNIMIKUNIمیکونی

یسون ، دایهائو ، دلفی ، بنلیLIFANLIFANLIFANلیفان

BENELLI - DELPHI - YESON - DIHAOBENELLI - DELPHI - YESON - DIHAOBENELLI - DELPHI - YESON - DIHAO

FAIFAIFAIفاي

کی تی ام ، باجاج ، تی وي اس ، هسکوارنا

TVS - BAJAJ - KTM - HUSQVARNATVS - BAJAJ - KTM - HUSQVARNATVS - BAJAJ - KTM - HUSQVARNA
روژو نیرومحرکه

ROJOROJOROJOروژو دینو موتور

ROJOROJOROJO

هیوسانگ HYOSUNGHYOSUNGHYOSUNG

سوزوکی SUZUKISUZUKISUZUKI

هوندا HONDAHONDAHONDA

سی اف ، پیاجیو ، وسپا

VESPA - PIAGGIO - CF MOTORVESPA - PIAGGIO - CF MOTORVESPA - PIAGGIO - CF MOTOR

KAWASAKIKAWASAKIKAWASAKIکاوازاکی

ABS KAWASAKIABS KAWASAKIABS KAWASAKIاي بی اس کاوازاکی

کابل اتصال به باتري

YAMAHAYAMAHAYAMAHAیاماها

یورو 4 - یورو 5

EURO IV - EURO VEURO IV - EURO VEURO IV - EURO V



گروه صنعتی پار سکوشان موتور سیکلت موتور سیکلت موتور سیکلت
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

نرم افزار تخصصینرم افزار تخصصینرم افزار تخصصی

تومانتومانتومان250000025000002500000قیمت:قیمت:قیمت:
///

هاي:ECUشامل

YESONیسون

DELPHIدلفاي

DIHAOدایهائو
LIFANلیفان

FAIفاي

SYNERJECTسینرجکت

MIKUNIمیکونی

VISTEONوستیون
DENIدنی

ROJOروژو

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM

طرح هوندا

کی وي

DELPHI  EURO IV   دلفاي یورو 4

LIFAN EURO IVلیفان یورو 4

محصوالت شرکتهاي:
جهان رو

نیرومحرکه

ایران دوچرخ

دینو موتور

همتاز موتور

متین خودرو

کبیر

شاهین موتور

نیکران موتور 

کثیرموتور

///

MSE 8 بوش



گروه صنعتی پار سکوشان موتور سیکلت موتور سیکلت موتور سیکلت
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

نرم افزار تخصصینرم افزار تخصصینرم افزار تخصصی

تومانتومانتومان250000025000002500000قیمت:قیمت:قیمت:
///

WANGYE - HAOJIN - ZHUJIANG - HAOJIANG - DYANG

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM

دانلود   

///یسون 

محصوالت شرکتها داراي انجین ها وایسیو ها با شماره سریال متفاوت می باشند :

 انواع انجین ها  :

...................-  B512 - B509 - B508 - B 812 - B809شماره سریال ایسیوها  :

درمجموع شامل 35 نوع سریال متفاوت میباشند  

جهت دانلود باید شماره سریال روي لیبل ایسیو خوانده شده وبر اساس همان سریال برنامه دانلود گردد  

هر انجین با یک  شماره سریال  کارکرد درستی دارد  

تومانتومانتومان400000040000004000000قیمت:قیمت:قیمت:
///

ریمپ   

///یسون 

تمامی موتورسیکلت هایی که ایسیو یسون داشته باشند تمامی موتورسیکلت هایی که ایسیو یسون داشته باشند تمامی موتورسیکلت هایی که ایسیو یسون داشته باشند 

تغییر کات آفتغییر کات آفتغییر کات آف

تغییر کات آف رگباريتغییر کات آف رگباريتغییر کات آف رگباري

تیونینگ  
یسون 

افزایش شتاب از 1 درصد تا 15 درصد با تغییرات در پاشش ، دریچه گاز، مپ ، ....افزایش شتاب از 1 درصد تا 15 درصد با تغییرات در پاشش ، دریچه گاز، مپ ، ....افزایش شتاب از 1 درصد تا 15 درصد با تغییرات در پاشش ، دریچه گاز، مپ ، ....

هنگام دانلود باید به هلوگرام ایسیو(نقره اي- طالیی) دقت نمود



گروه صنعتی پار سکوشان موتور سیکلت موتور سیکلت موتور سیکلت
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

نرم افزار تخصصینرم افزار تخصصینرم افزار تخصصی

تومانتومانتومان250000025000002500000قیمت:قیمت:قیمت:
///

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM

دانلود   

///لیفان

تومانتومانتومان400000040000004000000قیمت:قیمت:قیمت:
///

ریمپ   

///لیفان

تمامی موتورسیکلت هایی که ایسیو لیفان داشته باشند تمامی موتورسیکلت هایی که ایسیو لیفان داشته باشند تمامی موتورسیکلت هایی که ایسیو لیفان داشته باشند 

تغییر کات آفتغییر کات آفتغییر کات آف

تغییر کات آف رگباريتغییر کات آف رگباريتغییر کات آف رگباري

تیونینگ  
لیفان

افزایش شتاب از 1 درصد تا 15 درصد با تغییرات در پاشش ، دریچه گاز، مپ ، ....افزایش شتاب از 1 درصد تا 15 درصد با تغییرات در پاشش ، دریچه گاز، مپ ، ....افزایش شتاب از 1 درصد تا 15 درصد با تغییرات در پاشش ، دریچه گاز، مپ ، ....

بدرنامه دانلود توانایی پاك کردن برنامه قبلی و وارد کردن برنامه جدید را دارد

برنامه دانلود شامل تمامی آپدیت هاي شرکت کویر موتور-ایران دوچرخ-شاهین موتور

می باشد 

تعداد برنامه ها حدود 20 برنامه میباشد 

همچنین شما میتوانید این برنامه ها را بر روي ایسیو شرکت هاي دیگر دانلود کنید 



گروه صنعتی پار سکوشان موتور سیکلت موتور سیکلت موتور سیکلت
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

نرم افزار تخصصینرم افزار تخصصینرم افزار تخصصی

تومانتومانتومان450000450000450000قیمت:قیمت:قیمت:
///

تومانتومانتومان550000550000550000قیمت:قیمت:قیمت:
/

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM PARSKOUSHANPARSKOUSHANPARSKOUSHAN

ROCKZراکز

APACHE RTR 160آپاچی
HLXاچ ال ایکس

WEGOويگو

 وي اس
تی

APACHE RTR 200آپاچی

JUPITERژوپیتر

APACHE RTR 250آپاچی

محصوالت شرکتهاي:

ایران دوچرخ

متین خودرو

کبیر

شاهین موتور نیکران موتور 

کثیرموتور

جنکو
ECU

نیرومحرکه



گروه صنعتی پار سکوشان
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM PARSKOUSHANPARSKOUSHANPARSKOUSHAN

تومانتومانتومان550000550000550000قیمت:قیمت:قیمت:
///

TNT25

TNT15

TNT300

TNT250

TNT135
249R
249S

180S TRK250

LEONCINO

CAFFENERO SETA

تومانتومانتومان950000950000950000قیمت:قیمت:قیمت:
///

دیاگ
بنلی

 موتور سیکلت موتور سیکلت موتور سیکلت

نرم افزار تخصصینرم افزار تخصصینرم افزار تخصصی

VZ 125i VZ 150
VZ 250

TNT15 N

TNT25 N

دانلود

دلفی
تبدیل

TNT25

TNT15

TNT300

TNT250

TNT135
249R
249S

180S TRK250

LEONCINO

CAFFENERO SETA

VZ 125i VZ 150
VZ 250

TNT15 N

TNT25 N
DINO ZII DELTA QM 200 RAVAN

تمامی موتورسیکلت هایی که ایسیو دلفاي داشته باشند تمامی موتورسیکلت هایی که ایسیو دلفاي داشته باشند تمامی موتورسیکلت هایی که ایسیو دلفاي داشته باشند 

پاك کردن کامل ایسیوپاك کردن کامل ایسیوپاك کردن کامل ایسیو

دانلود کامل ایسیودانلود کامل ایسیودانلود کامل ایسیو

تبدیل کامل برنامه ایسیو به شرط یکسان بودن سخت افزار تبدیل کامل برنامه ایسیو به شرط یکسان بودن سخت افزار تبدیل کامل برنامه ایسیو به شرط یکسان بودن سخت افزار 

PANAREA VIESTE



گروه صنعتی پار سکوشان
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM PARSKOUSHANPARSKOUSHANPARSKOUSHAN

تومانتومانتومان150000015000001500000قیمت:قیمت:قیمت:
///

تومانتومانتومان400000040000004000000قیمت:قیمت:قیمت:
//////

ریمپ
دلفی

تیونینگ

دلفی

 موتور سیکلت موتور سیکلت موتور سیکلت

نرم افزار تخصصینرم افزار تخصصینرم افزار تخصصی

TNT25

TNT15

TNT300

TNT250

TNT135
249R
249S

180S TRK250

LEONCINO

CAFFENERO SETA

VZ 125i VZ 150
VZ 250

TNT15 N

TNT25 N
DINO ZII DELTA QM 200 RAVAN

تمامی موتورسیکلت هایی که ایسیو دلفاي داشته باشند تمامی موتورسیکلت هایی که ایسیو دلفاي داشته باشند تمامی موتورسیکلت هایی که ایسیو دلفاي داشته باشند 

تغییر دور آرامتغییر دور آرامتغییر دور آرام

تغییر کات آفتغییر کات آفتغییر کات آف

تغییر کات آف رگباريتغییر کات آف رگباريتغییر کات آف رگباري

TNT25

TNT15

TNT300

TNT250

TNT135
249R
249S

180S TRK250

LEONCINO

CAFFENERO SETA

VZ 125i VZ 150
VZ 250

TNT15 N

TNT25 N
DINO ZII DELTA QM 200 RAVAN

تمامی موتورسیکلت هایی که ایسیو دلفاي داشته باشند تمامی موتورسیکلت هایی که ایسیو دلفاي داشته باشند تمامی موتورسیکلت هایی که ایسیو دلفاي داشته باشند 

افزایش شتاب از 1 درصد تا 15 درصد با تغییرات در پاشش افزایش شتاب از 1 درصد تا 15 درصد با تغییرات در پاشش 

، دریچه گاز، مپ ، ....، دریچه گاز، مپ ، ....

افزایش شتاب از 1 درصد تا 15 درصد با تغییرات در پاشش 

، دریچه گاز، مپ ، ....



گروه صنعتی پار سکوشان
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

تومانتومانتومان550000550000550000قیمت:قیمت:قیمت:
///

RC 200

RC 249DUKE 249

DUKE 200BOXER
SX-F 250

PULSE RS \ LS

PULSE NS
PULSE FF

تومانتومانتومان140000014000001400000قیمت:قیمت:قیمت:
///

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM PARSKOUSHANPARSKOUSHANPARSKOUSHAN

VARIO 150
CLICK 125

WAVE 120
 CB 250

:  ABS:  ABS:  ABS100000100000100000تومانتومانتومان
///

باجاج
کی تی ام

EXC-F 248

هوندا

 موتور سیکلت موتور سیکلت موتور سیکلت

نرم افزار تخصصینرم افزار تخصصینرم افزار تخصصی

 CB 300
 CB 400
 CB 1000
 CB 1300 CBR 1000

 CBR 250

 CBR 600

 CBF 250
 CBF 300
 CRFL 250
 CRFLX 250

:  ABS:  ABS:  ABS100000100000100000تومانتومانتومان
///

تومانتومانتومان490000490000490000قیمت:قیمت:قیمت:
/// وسپا

GTS 300
GTS 250

GTV 250

 GTV 300
 SPRINT 125
 SPRINT 150 LX 150

 RED 125
 RED 150

 PRIMAVERA 125
 PRIMAVERA 150

EXC 250

DOMINAR

:  ABS:  ABS:  ABS100000100000100000تومانتومانتومان
///

 CBR 450
 FOROZA 150
 ADV 250

 GOLVING 1800

///



گروه صنعتی پار سکوشان
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

تومانتومانتومان490000490000490000قیمت:قیمت:قیمت:
///

NINJA 250
NINJA 125Z 250

Z 300
Z 400 NINJA 300

KX 450
ZRX 1200
ZZR 1400
VERSYS 250

تومانتومانتومان390000039000003900000قیمت:قیمت:قیمت:
///

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM PARSKOUSHANPARSKOUSHANPARSKOUSHAN

GT 650 GV 650

:  ABS:  ABS:  ABS100000100000100000تومانتومانتومان
///

کاوازاکی

KX 250

هیوسانگ

 موتور سیکلت موتور سیکلت موتور سیکلت

نرم افزار تخصصینرم افزار تخصصینرم افزار تخصصی

 GD 250 ST 7 MS 3

تومانتومانتومان290000290000290000قیمت:قیمت:قیمت:
/// هسکوارنا

CROSS ENDURO

NINJA  600
NINJA 1000

Z 650
Z 1000

ESTRELLA 250
KLX 250

تومانتومانتومان350000350000350000قیمت:قیمت:قیمت:
///

سی

اف

CF 150 NKCF 250 NKCF 250 SR

:  ABS:  ABS:  ABS100000100000100000تومانتومانتومان
///



گروه صنعتی پار سکوشان
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

تومانتومانتومان450000450000450000قیمت:قیمت:قیمت:
///

NH 180J 200گالکسی

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM PARSKOUSHANPARSKOUSHANPARSKOUSHAN

اس واي ام

125

 موتور سیکلت موتور سیکلت موتور سیکلت

نرم افزار تخصصینرم افزار تخصصینرم افزار تخصصی

گالکسی

گالکسی

گالکسی

گالکسی

NA 180SR 130

JR 225ZEBRA 150JS 150 (KANGAROO)
CF 150 NKCF 250 NKCF 250 SR

تذکر: اگر بسته طرح هوندا و سی اف را خریداري کرده اید نیازي به خرید این بسته نمی باشد شما میتوانید محصوالت جهان رو را تست کنید 

تومانتومانتومان450000450000450000قیمت:قیمت:قیمت:
///

جهان رو

نیرومحرکه

Z1-180
Z3-249

NAMI-200

NAMI-125
NAMI-150

RX-249
QM-249
QM-200

BD-125 QM-170ST-150
TS-150
KR-150

با خرید بسته طرح هوندا شما بسته نیرو محرکه را در برنامه هایتان دارید و میتوانید محصوالت نیرو محرکه را تست کنید

مشترك با بسته طرح هوندامشترك با بسته طرح هوندامشترك با بسته طرح هوندا

///

:  ABS:  ABS:  ABS100000100000100000تومانتومانتومان
///

SYNERJECTKEIHINسینرجکتنوع اي سی یو: 

LUCKY 250 
TN 110گالکسی



گروه صنعتی پار سکوشان
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

DINO WIND 170DINO RZ3

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM PARSKOUSHANPARSKOUSHANPARSKOUSHAN

دینو

 موتور

LEOPARD 250

 موتور سیکلت موتور سیکلت موتور سیکلت

نرم افزار تخصصینرم افزار تخصصینرم افزار تخصصی

DINO 150
DINO ZII

DONO 250
FIDDEL C169KAVAN 125
LEOPARD 200

نیرومحرکه

EL -3000

با خرید بسته طرح هوندا- هوندا - سی اف شما بسته دینو موتور را در برنامه هایتان دارید و میتوانید محصوالت دینوموتور را تست کنید

مشترك با بسته طرح هوندا-هوندا- سی افمشترك با بسته طرح هوندا-هوندا- سی افمشترك با بسته طرح هوندا-هوندا- سی اف

DINO 200
FIDDLE 170

KAVAN S
KAVAN 125I

DINO GOLD 150

تومانتومانتومان450000450000450000قیمت:قیمت:قیمت:
///

GIXXER 150GSX 250

سوزوکی

INAZUMA 250GSX 650
GSX 1000

HAYABUSA 1340GSX 750
GSX 1400

تومانتومانتومان550000550000550000قیمت:قیمت:قیمت:
///

موتوربرقی

:  ABS:  ABS:  ABS100000100000100000تومانتومانتومان

B-KING 1400



گروه صنعتی پار سکوشان
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

MT 25+ABSX-MAX 2017+ABS

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM PARSKOUSHANPARSKOUSHANPARSKOUSHAN

یاماها

FILANO 2017+ABS

 موتور سیکلت موتور سیکلت موتور سیکلت

نرم افزار تخصصینرم افزار تخصصینرم افزار تخصصی

AEROX 2017+ABS
QBIX 2017+ABS
XSR 2016+ABS

R 25 +ABS

تومانتومانتومان450000045000004500000قیمت:قیمت:قیمت:
/// ///

N-MAX 2017+ABS

CF-CFORCE-625HAMTAZ-ERS-5000

همتاز

HAMTAZ-NB-200

HAMTAZ-SH-200
HAMTAZ-125 CC
HAMTAZ-150 CC

CF-CFORCE-1000HAMTAZ-RS-150

موتور

FALAT-CRF-200
FALAT-CRF-250LATV-A150HAMTAZ-200 CC

ATV-AU200
HAMTAZ-E800
HAMTAZ-E1200

FALAT-TRAIL-250ATV-A200
CLICK-150 I
PANIK-125ATV-AU150HAMTAZ-EH-2000

BLENTA-Z-249
HAMTAZ-ERS4-3000
HAMTAZ-ERS-3000

KAYO-A150-1

با خرید بسته طرح هوندا- هوندا - سی اف شما بسته همتاز موتور را در برنامه هایتان دارید و میتوانید محصوالت دینوموتور را تست کنید

مشترك با بسته طرح هوندا-هوندا- سی افمشترك با بسته طرح هوندا-هوندا- سی افمشترك با بسته طرح هوندا-هوندا- سی اف

گروه صنعتی پار سکوشان
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

MT 25+ABSX-MAX +ABS

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM PARSKOUSHANPARSKOUSHANPARSKOUSHAN

یاماها

FILANO +ABS

 موتور سیکلت موتور سیکلت موتور سیکلت

نرم افزار تخصصینرم افزار تخصصینرم افزار تخصصی

AEROX +ABS
QBIX +ABS
XSR +ABS

R 25 +ABS

تومانتومانتومان450000045000004500000قیمت:قیمت:قیمت:
/// ///

N-MAX +ABS

CF-CFORCE-625HAMTAZ-ERS-5000

همتاز

HAMTAZ-NB-200

HAMTAZ-SH-200
HAMTAZ-125 CC
HAMTAZ-150 CC

CF-CFORCE-1000HAMTAZ-RS-150

موتور

FALAT-CRF-200
FALAT-CRF-250LATV-A150HAMTAZ-200 CC

ATV-AU200
HAMTAZ-E800
HAMTAZ-E1200

FALAT-TRAIL-250ATV-A200
CLICK-150 I
PANIK-125ATV-AU150HAMTAZ-EH-2000

BLENTA-Z-249
HAMTAZ-ERS4-3000
HAMTAZ-ERS-3000

KAYO-A150-1

با خرید بسته طرح هوندا- هوندا - سی اف شما بسته همتاز موتور را در برنامه هایتان دارید و میتوانید محصوالت دینوموتور را تست کنید

مشترك با بسته طرح هوندا-هوندا- سی افمشترك با بسته طرح هوندا-هوندا- سی افمشترك با بسته طرح هوندا-هوندا- سی اف

KING MAX +ABS
WR 155+ABS



گروه صنعتی پار سکوشان
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM PARSKOUSHANPARSKOUSHANPARSKOUSHAN

(KWP)

 موتور سیکلت موتور سیکلت موتور سیکلت

نرم افزار تخصصینرم افزار تخصصینرم افزار تخصصی

تومانتومانتومان150000015000001500000قیمت:قیمت:قیمت:
///

OBD 
2

برنامه مکمل موتورسیکلت هاي انژکتوري برنامه مکمل موتورسیکلت هاي انژکتوري برنامه مکمل موتورسیکلت هاي انژکتوري 

1- ایزو 114230- ایزو 114230- ایزو 14230

(CAN)2- ایزو 215767- ایزو 215767- ایزو 15767

3- ایزو 2-39141- ایزو 2-39141- ایزو 9141-2

///
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