
2001كشف تصليح قالب قولفو  الكمية  Unit Cost Total cost

Engine piston set ز طخم بستم محرك تجهي  1 set

engine crank shaft bearing ز بوش محرك تجهي  1 set

Piston rings  ز رنك بستم محرك تجهي  1 set

engine washers and accessories ات تعمي   محرك ز واشر تجهي  1 set

engine Bearing packing ن بكن محرك ز بي  تجهي  1 set

engine plugs cores maintenance تعمي  كورات المحرك l.s

engine crankshaft lathing رايمر كرنك المحرك 1

engine cylinder lathing رايمر السلندر 1

supply hydraulic pump and a driveshaft ز مضخة الهيدروليك مع الكاردن تجهي  1

main radiator maintenance تصليح راديير الماء الرئيسي 1

supply tires 1200/20, Korean origin  ز اطارات حجم 10 منشا كوري1200/20تجهي 

electrical system maintenance تصليح كهربائيات عامة l.s

supply engine starter ز سلف تجهي  1

supply dynamo  ز داينمو تجهي  1

supply battery 150 Amp, Korean origin  ز بطارية حجم 2 امبي  كوري المنشا150تجهي 

fuel pump and nozzles maintenance تجفيت بمب مع نوزالت l.s

Driver seat Cushioning دوشمة قمارة السائق l.s

Driver's compartment maintenance اعمال حدادة لصيانة قمارة السائق مع الصبغ l.s

supply and install front and side windshield ي لقمارة السيارة ز وتركيب الزجاج االمامي والجانب  تجهي  l.s

supply wheels 1200/20  ز ويل حجم 1200/24تجهي  10

tipper body jacks and joints maintenance تصليح جكات رفع بدي القالب مع حدادة المفاصل l.s

supply jack for driver compartment ز جك رفع قمارة السائق تجهي  1

axles and hoses maintenance تصليح منظومة االكسالت والهاوزنات الخلفية l.s

gearbox maintenance  تصليح الكي 1

Total

2001كشف تصليح كابسة نفايات رينو  الكمية Unit Cost Total cost

Engine piston set ز طخم بستم محرك تجهي  1 set

engine crank shaft bearing ز بوش محرك تجهي  1 set

Piston rings  ز رنك بستم محرك تجهي  1 set

engine washers and accessories ات تعمي   محرك ز واشر تجهي  1 set

engine Bearing packing ن بكن محرك ز بي  تجهي  1 set

engine plugs cores maintenance تعمي  كورات المحرك l.s

engine crankshaft lathing رايمر كرنك المحرك 1

engine cylinder lathing رايمر السلندر 1

garbage compactor and hydraulic pump maintenance تصليح منظومة كبس النفايات مع مضخة الهيدروليك l.s

main radiator maintenance تصليح راديير الماء الرئيسي 1

supply tires 1200/20, Korean origin  ز اطارات حجم 6 منشا كوري1200/20تجهي 

electrical system maintenance تصليح كهربائيات عامة l.s

supply engine starter ز سلف تجهي  1

supply dynamo  ز داينمو تجهي  1



supply battery 150 Amp, Korean origin  ز بطارية حجم 2 امبي  كوري المنشا150تجهي 

fuel pump and nozzles maintenance تجفيت بمب مع نوزالت l.s

Driver seat Cushioning دوشمة قمارة السائق l.s

Driver's compartment maintenance اعمال حدادة لصيانة قمارة السائق مع الصبغ l.s

supply and install front and side windshield ي لقمارة السيارة ز وتركيب الزجاج االمامي والجانب  تجهي  l.s

supply wheels 1200/20  ز ويل حجم 1200/20تجهي  6

supply jack for driver compartment ز جك رفع قمارة السائق تجهي  1

engine supercharger ز سوير جاج تجهي  1

gearbox maintenance  تصليح الكي 1

Total

Total -                                                                  


