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واحدنام کاالکد کاالردیف

19OSC1  PEعدداسپیلینت دراپ فوت پالستیکی سفارشی با ورق

29OSC2 PPعدداسپیلینت دراپ فوت پالستیکی سفارشی با ورق

39OSC4 با چرمکاري  PEعدداسپیلینت دراپ فوت پالستیکی سفارشی با ورق

49OSC5باچرمکاري  PPعدداسپیلینت دراپ فوت پالستیکی سفارشی با ورق

59OSC7(فرم داده و پرچ شده) LSO عدداسکلت آلومینیومی

69OSC12(فرم داده و پرچ شده) TLSO عدداسکلت آلومینیومی

79OSC9(با چرمکاري کامل) LSO عدداسکلت آلومینیومی

89OSC14(با چرمکاري کامل) TLSO عدداسکلت آلومینیومی

99OSC17 (فرم داده و پرچ شده) عدداسکلت آلومینیومی جوئت

109OSC23کرستاسکلت آلومینیومی جوئت با چرمکاري

119OSC19(فرم داده و پرچ شده) عدداسکلت آلومینیومی نایت تیلور

129OSC8(بدون چرمکاري) تزریقی  LSO عدداسکلت پالستیکی

139OSC13(بدون چرمکاري) تزریقی TLSO عدداسکلت پالستیکی

149OSC20(بدون چرمکاري) عددبادي ژاکت پالستیکی یک تکه

159OSC24عددبادي ژاکت پالستیکی یک تکه با چرمکاري

169OSC20=Sُعددبادي ژاکت پالستیکی یک تکه بدون چرمکاري با اسکنر

179OSC24=Sعددبادي ژاکت پالستیکی یک تکه با چرمکاري با اسکنر

189OSC21عددبسکت میلواکی پالستیکی

191OSC4-Acعددپد شکمی 4 سگکی

201OSC6-Acعددپد شکمی 6 سگکی

219OSC17عددجوئت  (اسکلت آلومینیومی) قطعات مونتاژ نشده

229OSC18(کرست آلومینیومی کامل با چرمکاري) کرستجوئت

231OSC5(Outtriger)عددشاخ گاوي میلواکی

241OSC1(سایز 50-60-65 سانتی متر) عددشل آلومینیومی پلویک

251OSC3عددشل آلومینیومی توراسیک

261OSC2عددشل آلومینیومی لومبار

279OSC25 عددقوز بند کشی

289OSC26 CASH کرستکرست
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299OSC9  آلومینیومی با چرمکاري کامل L.S.O کرستکرست

309OSC10  پالستیکی با چرمکاري کامل L.S.O کرستکرست

319OSC14آلومینیومی با چرمکاري کامل T.L.S.O کرستکرست

329OSC15  پالستیکی با چرمکاري کامل T.L.S.O کرستکرست

339OSC28کشی L.S.O کرستکرست

349OSC29کشی T.L.S.O کرستکرست

359OSC11(TLSO مدل) عددکمربند کشی بلند با بند دوبل و بار خلفی

369OSC16(Taylor مدل) عددکمربند کشی بلند با بند کایفوز

379OSC6(LSO مدل) عددکمربند کشی کوتاه با بند دوبل و بار خلفی

389OSC27(CASH) عددهایپر اکستنشن اپیکو

399OSC1PE پالستیکی با ورق AFOعدد

409OSC2  PPپالستیکی با ورق AFOعدد

419OSC4 با چرمکاري  PEپالستیکی با ورق AFOعدد

429OSC5با چرمکاري  PPپالستیکی با ورق AFOعدد

439OSC7(اسکلت آلومینیومی) LSOعدد

449OSC8(اسکلت پالستیکی تزریقی)  LSOعدد

459OSC9(کرست آلومینیومی با چرمکاري کامل) LSOعدد

469OSC10(کرست پالستیکی با چرمکاري کامل) LSOعدد

479OSC6TIC SAT (کمربند کشی کوتاه با بند دوبل و  بار خلفی) مدلLSOعدد

489OSC12(اسکلت آلومینیومی) TLSOعدد

499OSC13(اسکلت پالستیکی تزریقی) TLSOعدد

509OSC14(کرست آلومینیومی با چرمکاري کامل) TLSOعدد

519OSC15(کرست پالستیکی با چرمکاري کامل) TLSOعدد

529OSC11TIC SAT (کمربند کشی بلند با بند دوبل و بار خلفی) مدل TLSOعدد


