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Sua confi ança é nosso maior prêmio

Especializada na produção de cilindros de ignição, a CILIPARTS agora esta ampliando sua linha de produtos, 

garantindo aos clientes mais uma opção na aquisição de produtos.

O Know-how advindos de técnicos de longa experiência em empresas de auto peças, dão o tom da excelência 

dos produtos da CILIPARTS. Em constante atualização do que a de melhor em equipamentos para a fabricação 

de seus produtos, garantindo assim padrões de qualidade exigidos pela montadora.

Sabemos que um Empresa é como o homem, acomodando-se com a rotina, sobrevive ou retrocede, para 

evoluir é fundamental o aprimoramento e objetivo...

A CILIPARTS encontra-se no município de Caieiras, em São Paulo, estando próxima das mais rápidas vias de 

acesso do Estado. Sua localização permite agilidade e rapidez requeridas pelo mercado nas questões de 

logísticas de produtos.

Garantindo o que foi proposto, A POLÍTICA DE QUALIDADE da CILIPARTS é de vital importância para o 

crescimento, sendo de responsabilidade de todos. Buscando atender ou superar as expectativas dos nossos 

clientes, reconhecendo neles o direito de exigir QUALIDADE.

Diante disso, é nosso compromisso:

 Adotar a contínua melhoria da qualidade 

 de nossos serviços;

 Padronizar as rotinas e os processos 

 de CILIPARTS;

 Treinar e aperfeiçoar continuamente os 

 recursos humanos;

 Garantir a qualidade dos insumos e serviços de terceiros,

 mediante criteriosa seleção de fornecedores;

 Criar mecanismo permanentes de sondagem da opinião dos clientes.

Durante os seus dez primeiros anos de vida, completados no final de 2016; a Ciliparts cresceu e consolidou-se como empresa 

referência no setor Automotivo, Fornecendo para os principais Distribuidores de auto Peças do Brasil e Exterior. Hoje com uma 

linha completa de Cilindros, Maçanetas, Manivelas, Fechos batentes, vem buscando a cada ano ampliar sua linha de produtos 

para que em um futuro próximo venha se tornar maior Fabricante de peças para reposição no Brasil...    

O Know-how advindos de técnicos de longa experiência em empresas de auto peças, dão o tom da excelência

dos produtos da CILIPARTS. Em constante atualização do que a de melhor em equipamentos para a fabricação

de seus produtos, garantindo assim padrões de qualidade exigidos pela montadora.

Sabemos que uma Empresa é como o homem, acomodando-se com a rotina, sobrevive ou retrocede, para

evoluir é fundamental o aprimoramento e objetivo...

A CILIPARTS encontra-se no município de Caieiras, em São Paulo, estando próxima das mais rápidas vias de

acesso do Estado. Sua localização permite agilidade e rapidez requeridas pelo mercado nas questões de

logísticas de produtos.

Garantindo o que foi proposto, A POLÍTICA DE QUALIDADE da CILIPARTS é de vital importância para o

crescimento, sendo de responsabilidade de (todos). Buscando atender ou superar as expectativas dos nossos

clientes, reconhecendo neles o direito de exigir QUALIDADE.

Diante disso, é nosso compromisso:

 Adotar a contínua melhoria da qualidade

 de nossos serviços;

 Padronizar as rotinas e os processos

 de CILIPARTS;

 Treinar e aperfeiçoar continuamente os

 recursos humanos;

 Garantir a qualidade dos insumos e serviços de terceiros,

 mediante criteriosa seleção de fornecedores;

 Criar mecanismo permanentes de sondagem da opinião dos clientes.

Sua confiança é noSSo maior prêmio
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Com conhecimento, habilidade e atitude chegamos aos 10 anos de 

atividade, sempre com qualidade. Parabéns à Ciliparts, Uma velha 

história, renovada a cada novo compromisso. ´´10 anos buscando 

a satisfação de nossos clientes, e ainda não estamos satisfeitos. 10 

anos de história, e a certeza que sempre podemos fazer mais pelo 

nosso cliente, Nossa tradição é a incansável busca pela superação. 

10 anos de trabalho e muita energia para superar as expectativas, 

Solidez e serenidade construindo nossa história. 10 anos de longas 

parcerias, E a certeza que sempre podemos nos superar. ``

Sua confi ança é nosso maior prêmio

Especializada na produção de cilindros de ignição, a CILIPARTS agora esta ampliando sua linha de produtos, 

garantindo aos clientes mais uma opção na aquisição de produtos.

O Know-how advindos de técnicos de longa experiência em empresas de auto peças, dão o tom da excelência 

dos produtos da CILIPARTS. Em constante atualização do que a de melhor em equipamentos para a fabricação 

de seus produtos, garantindo assim padrões de qualidade exigidos pela montadora.

Sabemos que um Empresa é como o homem, acomodando-se com a rotina, sobrevive ou retrocede, para 

evoluir é fundamental o aprimoramento e objetivo...

A CILIPARTS encontra-se no município de Caieiras, em São Paulo, estando próxima das mais rápidas vias de 

acesso do Estado. Sua localização permite agilidade e rapidez requeridas pelo mercado nas questões de 

logísticas de produtos.

Garantindo o que foi proposto, A POLÍTICA DE QUALIDADE da CILIPARTS é de vital importância para o 

crescimento, sendo de responsabilidade de todos. Buscando atender ou superar as expectativas dos nossos 

clientes, reconhecendo neles o direito de exigir QUALIDADE.

Diante disso, é nosso compromisso:

 Adotar a contínua melhoria da qualidade 

 de nossos serviços;

 Padronizar as rotinas e os processos 

 de CILIPARTS;

 Treinar e aperfeiçoar continuamente os 

 recursos humanos;

 Garantir a qualidade dos insumos e serviços de terceiros,

 mediante criteriosa seleção de fornecedores;

 Criar mecanismo permanentes de sondagem da opinião dos clientes.

ciLiparTS® a EmprESa QuE maiS crEScE no BraSiL

INSTALAÇÕES DA UNIDADE 1 

AGORA COM FUNDIÇÃO PROPRIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo de injeção sob pressão equipado de ponte rolante e máquinas novas com tecnologia de ponta 

Principais aplicações do Zamac. 

As ligas de Zamac, em virtude de suas propriedades, e principalmente seu baixo ponto de fusão, são usadas para 

produção de diversas peças e utensílios. Suas caracterís�cas permitem a obtenção de peças através de vários 

processos de fundição, sendo que o processo mais u�lizado é chamado de Fundição sob Pressão (injeção). Outros 

também são u�lizados, tais como: Fundição Centrifugada, coquilha e Areia. 

A u�lização das peças feitas com liga Zamac se estende para todos os setores. Exemplos de peças e utensílios 

fabricados com Zamac (injetados) 

 Indústria Automobilís�ca: armação de lanterna, maçanetas, retrovisores, fechaduras, corpos de bombas, 

tampas de tanques, botões de instrumentos, engrenagens, armações de limpadores de para brisas, etc. 

 Eletrodomés�cos: corpos de liquidificadores, batedeiras, aspiradores, ven�ladores, grades de rádios e 

televisores, componentes de relógios, etc. 

 Ferragens: Maçanetas, dobradiças, rodas, etc. 

 Equipamentos elétricos: coberturas de motores, roldanas, engrenagens, caixas terminais, botões de 

controles, etc. 

 Diversos: Reguladores e válvulas de gás, mancais, brinquedos, etc.                               

 

 

 

 

 

 
Usinagem.                                                                            Local p/ estoque em Processo. 

  

Processo de injeção sob pressão equipado de ponte rolante e máquinas novas com tecnologia de ponta
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maçaneta externa da porta
Uno - prêmio - elba 
2 portas  91/...

11581 dir. 
11582 esq.
n.orig.: 7.516.166 - 7.516.167

maçaneta externa da porta 
dianteira c/chave
Uno - prêmio - elba - mille .../95 
4pts - Fiorino 85/04

11586 dir. 
11587 esq.
n.orig.: 7.600.202 - 7.600.201

maçaneta externa da porta 
dianteira c/chave
Uno - prêmio - mille 95/04 4 pts

11589 dir. 
11588 esq.
n.orig.: 50.004.317 - 50.005.942

maçaneta externa da porta 
dianteira s/chave
palio - siena .../00 - strada 2001

11594 dir. 
11593 esq.
n.orig.: 719.790.808 - 719.789.808

maçaneta externa da porta 
dianteira/traseira s/chave
palio - siena - strada .../04

11597 dir. 
11598 esq.
n.orig.: 735.289.964 - 735.289.965

maçaneta externa da porta 
traseira s/chave
palio - siena .../00 - strada 2001

11596 dir. 
11595 esq.
n.orig.: 

maçaneta externa da porta 
traseira s/chave
Uno - prêmio - mille 95/... 4 pts

11590 dir./esq. 
n.orig.: 50.007.007

maçaneta externa da porta 
traseira (baú)
Fiorino 96/03 

11591  
n.orig.: 50.012.162

maçaneta externa da porta 
traseira (baú)
Fiorino 04/... 

11592  
n.orig.: 100.164.201

maçaneta externa da porta
Uno - prêmio - elba 
2 portas  .../90

11583 dir. 
11584 esq.
n.orig.: 

maçaneta externa da porta 
dianteira
Uno mille 4p - Fiorino 04/... 

11579 dir. 
11578 esq.
n.orig.: 100.163.213/100.163.112

maçaneta externa da porta 
traseira s/chave
Uno - prêmio - elba - mille .../95  
4 pts

11585 dir./esq.
n.orig.: 7.600.203

manivela reguladora do vidro
Uno - prêmio - elba

11580 Zamac
N.Orig.: 5.961726

cilindro de ignição c/ chave
espero - daewoo

60200 
N.Orig.: 
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maçaneta interna da porta 
dianteira
palio - weekend - siena - strada 
04/... 2/4 pts

11609 dir. - preto 
11610 esq. - preto
11613 dir. - cinza 
11614 esq. - cinza
n.orig.: 100.167.902 - 100.167.906 - 735.371.580 
- 735.370.538

maçaneta interna da porta 
traseira
palio - weekend - siena
04/... 4 pts

11611 dir. - preto 
11612 esq. - preto
11615 dir. - cinza 
11616 esq. - cinza
n.orig.: 100.167.908 - 100.167.910 - 735.370.542 
- 735.370.544

cilindro de ignição
 Uno - prêmio - elba (todos) 
91/03

11690  
n.orig.: 7.630.836-iGn

Fecho do porta malas
 Uno - prêmio .../95

11700  
n.orig.: 75.107.560

cilindro de ignição
 Uno - prêmio - elba .../90

11695  
n.orig.: 5.952.100

maçaneta interna da porta
Uno - prêmio - elba - mille - 
Fiorino 94/...

11601 dir. 
11602 esq.
n.orig.: 180.940.780 - 180.940.880

maçaneta interna da porta 
dianteira
palio - siena - weekend - strada

11604 dir. 
11603 esq.
n.orig.: 717.448.614 - 717.447.614

maçaneta interna da porta 
dianteira
palio - weekend adventure-
dualogic Fase iii 08/...

11617 Dir. - Grafite 
11618 Esq. - Grafite
n.orig.: 735.471.749 - 735.471.752

maçaneta interna da porta 
dianteira
palio - siena - weekend - strada 
Fase iii 08/...

11621 dir. - prata 
11622 esq. - prata
n.orig.: 735.419.983 - 735.419.986

maçaneta interna da porta 
traseira
palio - siena - weekend - strada 
Fase iii 08/...

11623 dir. - prata 
11624 esq. - prata
n.orig.: 735.419.989 - 735.419.991

maçaneta externa da porta 
dianteira/traseira
Uno Gii 2/4p - Fiorino Gii 10/14

11630 dir. 
11629 esq.
n.orig.: 100.186.112/100.186.115

maçaneta interna da porta 
traseira
palio - weekend adventure-
dualogic Fase iii 08/...

11619 Dir. - Grafite 
11620 Esq. - Grafite
n.orig.: 735.471.750 - 735.471.751

maçaneta interna da porta 
traseira
palio - siena - weekend - strada

11606 dir. 
11605 esq.
n.orig.: 713.801.614 - 713.804.614

maçaneta interna da porta
doblo

11607 dir. - cinza
11608 esq. - cinza
n.orig.: 735.420.502 - 735.420.406

cilindro de ignição
ducato 98/05

11696  
n.orig.: 130.383.36.14-ci

maçaneta interna da porta
Uno - prêmio - elba .../94

11600 dir. 
11599 esq.
n.orig.: 5.961.723 - 5.961.739
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par de cilindros da porta 
dianteira
palio - siena - marea - brava - 
Fiorino - weekend - Uno 04/...

11703 c/chave  
n.orig.: 

cilindro da porta dianteira
palio - siena - marea - brava - 
Fiorino - weekend - Uno 04/...

11704 s/chave  
n.orig.: 

Kit com 2 cilindros da porta
Uno - prêmio - elba

11710   
n.orig.: 

Kit com 2 cilindros da porta 
completo dir./esq.
Uno - prêmio - elba 2 pts

11713   
n.orig.: 

Kit com 5 cilindros: 
2 portas - 1 ignição - 
1 combustível - 1 porta malas
Uno - prêmio 91/...

11720   
n.orig.: 75.289.430

Kit com 5 cilindros: 
2 portas - 1 ignição - 
1 combustível - 1 porta malas
Uno - prêmio .../90

11725   
n.orig.: 

cilindro da porta - par
Uno 04/... 2p

11728 dir./esq. - chave azul 
n.orig.: 

cilindro da porta completo
Uno - prêmio - elba 2 pts .../03

11711 dir. 
11712 esq.
n.orig.: 50.003.374/50.003.375

excentrico do cilindro da 
maçaneta porta
Uno - prêmio

11714 dir. 
11715 esq. 
n.orig.: 

Kit da carcaça 
c/trava - s/chave
Uno - prêmio - elba

11717 dir. 
11716 esq.
n.orig.: 

cilindro da porta
palio - siena - sw - strada Fase 
i 96/04

11721 dir. - chave azul
11722 esq. - chave azul
n.orig.: 46.442.878/46.442.811

cilindro da porta
Uno 04/... 2p

11723 dir. - chave azul
11724 esq. - chave azul
n.orig.: 51.736.493/51.736.494

cilindro da porta
Uno Gii 10/... 2/4p

11726 dir. - chave preta
11727 esq. - chave preta
n.orig.: 51.835.948/51.835.985

cilindro da porta traseira (baú) 
Fiorino 04
cilindro da tampa combustível
palio - siena - strada - marea - 
brava - Fiorino - weekend - Uno 
.../04

 
11705 s/chave  
n.orig.: 

cilindro da porta dianteira e 
porta malas
palio - siena - strada - marea - 
brava - Fiorino - wekend - Uno 
04/...

11702 c/chave  
n.orig.: 

cilindro da porta traseira (baú) 
Fiorino 04
cilindro da tampa combustível
palio - siena - strada - marea - 
brava - Fiorino - weekend - Uno 
.../04

11701 c/chave  
n.orig.: 
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Fecho do porta malas
prêmio

11750  
n.orig.: 500.184.890

batente da porta dianteira
palio - siena

12000  
n.orig.: 46.446.121

Fecho superior do capô 
(pino com mola)
Uno - prêmio - elba - Fiorino

12020  
n.orig.: 51.824.223

cilindro do porta malas
Uno - prêmio - elba - Fiorino 
96/...

12040  
n.orig.: 

cilindro da porta
Uno - prêmio - elba

12030  
n.orig.: 

manivela reguladora do vidro
palio - siena - sw .../90

11981 Zamac -preto
n.orig.: 719.577.614

cilindro da porta - par
Uno Gii 10/... 2/4p

11729 dir./esq. - chave preta 
n.orig.: 

cilindro da porta - par
palio - siena - sw - strada Fase 
i 96/04

11730 dir./esq. - chave azul 
n.orig.: 

excentrico do cilindro da porta 
Uno 2004 e.d

11731  
n.orig.: 

excentrico do cilindro da porta 
palio .../05

11733  
n.orig.: 

excentrico do cilindro da porta 
Uno 11/...

11732  
n.orig.: 

cilindro da tampa do 
combustível
Uno - prêmio

12060  
n.orig.: 

batente da porta 
dianteira/traseira
Uno - prêmio - elba - Fiorino
4 pts (todos)

12201  
n.orig.: 7.619.397

batente da porta 
dianteira/traseira
Uno - prêmio - elba - pick-up
2 pts

12202  dir./esq.
n.orig.: 7.619.397

Fecho porta malas
Uno 96/03

12820 c/chave 
n.orig.: 500.062.530

maçaneta interna de abertura 
do capô
palio - weekend - strada - ideia 
todos

12826 
n.orig.: 735.269.286
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maçaneta interna de abertura 
do capô
Uno - palio - siena - tempra

12830 (plástico)
n.orig.: 50.017.651

maçaneta externa da porta
escort .../92 
verona .../96

10008p dir. base plástica
10007p esq. base plástica
10008 dir. base Zamac 
10007 esq. base Zamac
n.orig.: 83bba22400ab - 83bba22401ab

maçaneta externa da porta
F-1000 93

10010 dir. 
10009 esq.
n.orig.: tnK837.019.05 - tnK837.019.05

manivela reguladora do vidro
corcel - belina - del rey - pampa 
- caminhão

10030 Zamac - cromada 
10040 Zamac - preto
n.orig.: d2tU-8123342a - d2tU-8123342a

maçaneta externa da porta 
dianteira
Fiesta street - Ka - courier

10028p dir. base plástica
10027p esq. base plástica
10028 dir. base Zamac
10027 esq. base Zamac
n.orig.: 96FG-a22401ad - 96FG-a22401ad

maçaneta externa da porta
caminhão cargo 11/...

10011 dir. - s/ cilindro 
10012 esq. - s/ cilindro
n.orig.: 3c46e22400ad - 3c46e22401ad

maçaneta externa da tampa 
da caçamba
courier

10029p base plástica 
10029 base Zamac
n.orig.: 96FGa26600ad

batente da porta
F1000 - F11000 72/93 (todos)

10041 dir./esq.
n.orig.: Z8tU-5421982-a

maçaneta externa da porta 
traseira
Fiesta street - Fiesta sedan
escort 97/...

10032p dir. base plástica
10031p esq. base plástica 
10032 dir. base Zamac
10031 esq. base Zamac
n.orig.: 96FGa26600ad - 96FGa26601ad

maçaneta externa da porta 
dianteira
escort 97/...

10034p dir. base plástica
10033p esq. base plástica 
10034 dir. base Zamac
10033 esq. base Zamac
n.orig.: 96FGa26600ad - 96FGa26601ad

maçaneta externa da porta
escort 93/96

10036p dir. base plástica
10035p esq. base plástica 
10036 dir. base Zamac
10035 esq. base Zamac
n.orig.: 547837206 - 547837205

Gatilho interno abrir capô
Ka - Fiesta - escort Zetec 97

10045 
n.orig.: 98KU16b626ad

cilindro de ignição
versailles - royale

10220 c/chave
n.orig.: Zbc905855b

cilindro de ignição
F-1000 - F-4000 92/...

18790 c/chave
n.orig.: dnK905855a

Gatilho interno abrir capô
ecosport - Fiesta amazon

10044 
n.orig.: 2s6516b626ad
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manivela reguladora do vidro
 chevette - monza - marajó - 
opala - chevy - marajó - Kadett 
- caravan - pick-up 82/...

10591 
n.orig.: 94.633.926

Kit reparo do cilindro de 
ignição p/transponder
corsa (todos)

10540 perfíl morcego
n.orig.: 

Kit reparo do cilindro de 
ignição
corsa - monza - Kadett

10545 perfíl invertido valeo
n.orig.: 

Kit reparo do cilindro de 
ignição p/transponder
celta (todos)

10550 
n.orig.: 

Kit reparo do cilindro de 
ignição p/transponder
omega - vectra .../05

10600 
n.orig.: 

cilindro de ignição
s/transponder - s/luz
vectra 97/01

10640 c/chave redonda
n.orig.: 94.633.926

cilindro de ignição
s/transponder - s/luz
corsa .../02

10650 perfíl morcego
n.orig.: 93223487

maçaneta externa da porta 
traseira
corsa 94/05 - vectra 93/96

10662 dir./esq. - s/ Furo
n.orig.: 93.288.897

maçaneta externa da porta 
traseira
corsa classic 06/...

10665 dir./esq. - s/ Furo
n.orig.: 93.382.288

cilindro de ignição
s/transponder - s/luz
vectra 02/05

10645 
n.orig.: 

maçaneta externa da porta
chevette - monza - marajó - 
chevy

10680 dir. - cromado 
10670 esq. - cromado
n.orig.: 8.972.648 - 8.972.647

maçaneta externa da porta 
dianteira
corsa 94/05 - vectra 93/96

10660 dir. - c/ Furo 
10661 esq. - c/ Furo
n.orig.: 93.288.896/93.288.895

maçaneta externa da porta 
dianteira
corsa classic 06/...

10663 dir. - c/ Furo 
10664 esq. - c/ Furo
n.orig.: 93.382.289/93.382.290

maçaneta externa da porta
chevette - monza - marajó - 
chevy

10700 dir. - preto 
10690 esq. - preto
n.orig.: 94.646.894 - 94.646.893

maçaneta externa da porta
monza classic

10720 dir. - cinza 
10710 esq. - cinza
n.orig.: 94.624.290 - 94.624.289
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Cilindro de Ignição
Chave Quadrada
Corsa 94/97

11050 Perfíl Morcego
N.Orig.: 93223487

Cilindro de Ignição 
s/Chave - s/Gorja
Corsa - Monza

11055 Perfíl Morcego
N.Orig.: 

Cilindro de Ignição 
s/Chave - s/Gorja
Corsa

11056 Perfíl Invertido Valeo
N.Orig.: 

Cilindro de Ignição 
Monza 89/96 - Kadett 89/98 - 
Ipanema 89/98

11080 Perfíl Morcego
N.Orig.: 52278250

Cilindro de Ignição
Chevette (todos) 73/94

11060 
N.Orig.: 09307595

Cilindro de Ignição
Monza .../88 - Caminhão 
Pick-ups - Veraneio 93/97

11070 
N.Orig.: 94625839

Cilindro de Ignição 
Monza - Kadett - Corsa 89

11090 Perfíl Valeo
N.Orig.: 52278250

Cilindro de Ignição 
Omega 93/98 - Suprema .../92 - 
Vectra 94/96 - Calibra

11100 
N.Orig.: 93214359

Cilindro da Porta s/Transponder
Celta (todos)

11125 c/Chave
N.Orig.: 93261101

Cilindro da Maçaneta da Porta 
Corsa

11110 com Alarme
11120 sem Alarme
N.Orig.: 

Cilindro do Fecho Porta Malas 
Celta .../05

11126 c/Chave
N.Orig.: 

Cilindro do Fecho Porta Malas 
Prisma - Celta .../06

11128 c/Chave
N.Orig.: 

Cilindro da Tampa do 
Combustível  
Celta

11127 c/Chave
N.Orig.: 

Cilindro da Maçaneta da Porta 
Omega - Vectra

11140 c
N.Orig.: 

Manivela Reguladora do Vidro 
Corsa - Celta

11161 cZamac
N.Orig.: 94.438.381

Cilindro da Porta 
Corsa (todos) - Wagon - Pick-up

11129 cc/Chave - Perfíl Valeo
N.Orig.: 
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cilindro da porta 
Kadett - monza 89

11340 cc/chave
n.orig.: 

Kit com 2 cilindros da porta - 1 
cilindro de ignição s/carcaça
corsa .../98

11230 s/alarme - perfíl morcego 
11240 c/alarme - perfíl morcego
n.orig.: 

Kit com 2 cilindros da porta - 1 
cilindro de ignição
corsa .../98

11250 s/alarme - perfíl morcego 
11260 c/alarme - perfíl morcego
n.orig.: 

Kit com 2 cilindros da porta - 1 
cilindro de ignição s/carcaça
omega .../98 - vectra .../01

11270 
n.orig.: 

Kit com 2 cilindros da porta - 1 
cilindro de ignição
omega .../98 - vectra .../01

11280 
n.orig.: 

Kit com 2 cilindros da porta 
(1 com alarme e 1 sem alarme) 
corsa .../98

11290 perfíl morcego 
n.orig.: 

Kit com 2 cilindros da porta 
s/transponder
celta (todos)

11291 c/chave
n.orig.: 

Kit com 5 cilindros: 
1 ignição - 2 porta - 1 porta 
malas - 1 combustível s/
transponder
celta .../05

11292 c/chave
n.orig.: 

Kit com 5 cilindros: 
1 ignição - 2 porta - 1 porta 
malas - 1 combustível s/
transponder
celta 06/...

11293 c/chave
n.orig.: 

Kit com 2 cilindros da porta - 1 
cilindro de ignição s/carcaça
monza - Kadett - ipanema 89

11300 s/alarme - perfíl morcego 
11310 c/alarme - perfíl morcego
n.orig.: 

Kit com 2 cilindros da porta - 1 
cilindro de ignição s/carcaça
monza - Kadett - ipanema 89/...

11320 s/alarme - perfíl morcego 
11330 c/alarme - perfíl morcego
n.orig.: 

cilindro de ignição 
c/alojamento para transponder
celta (todos)

11560 c
n.orig.: 93.362.642

cilindro de ignição 
s/alojamento para transponder
celta (todos)

11561 c
n.orig.: 93.261.202

cilindro de ignição
s/chave - s/Gorja
agile

11511 c
n.orig.: 

cilindro de ignição
s/chave - s/Gorja
celta (todos)

11510 c
n.orig.: 

cilindro de ignição
a10 - c10 - d10 - caminhão 
64/84

11190 
n.orig.: 07324065
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cilindro de ignição
s/chave - s/Gorja
omega - vectra

11500 c
n.orig.: 

cilindro da porta 
s/alarme - s/chave - s/segredo 
corsa .../98

16980 c perfíl morcego
n.orig.: 

cilindro da porta 
c/alarme - s/chave - s/segredo 
corsa 

16981 c perfíl morcego
n.orig.: 

cilindro da porta 
s/chave 
celta (todos)

16982 cs/chave
n.orig.: 

cilindro da tampa do 
combustível
celta (todos)

16984 cs/chave
n.orig.: 

cilindro do Fecho do porta 
malas 
celta - prisma 06/...

16986 cs/chave
n.orig.: 

carcaça da ignição
corsa - omega - monza - astra - 
Meriva - Zafira - Montana

17700 c
n.orig.: 

cilindro da porta 
c/alarme - s/chave - s/segredo
omega - vectra

16990 c
n.orig.: 

cilindro do Fecho porta malas
celta .../05

16983 cs/chave
n.orig.: 

cilindro da porta
corsa 98/...

16985 cs/chave - perfíl valeo
n.orig.: 

cilindro de ignição
chave redonda - s/transponder 
-  s/luz
corsa 94/98 - meriva - montana

18100 perfíl morcego
n.orig.: 93223487

cilindro de ignição
chave redonda - s/transponder 
- s/luz
corsa 98/... - meriva - montana 
.../10

18105 perfíl valeo
n.orig.: 93.329.750

cilindro de ignição
chave redonda - s/transponder 
-  s/luz
astra 01/...

18106 perfíl valeo
n.orig.: 93.284.815

cilindro de ignição
agile/montana Gii 10/...

18109 
n.orig.: 94.746.740

cilindro de ignição
chave redonda - s/
transponder - s/luz
Zafira 01/...

18107 perfíl valeo
n.orig.: 

cilindro de ignição
meriva 03/... - montana Gi - 
corsa 02/...

18108 perfíl valeo
n.orig.: 93.329.749
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cilindro de ignição
s/transponder - s/luz
vectra 97/...
omega suprema 96

18110 c/chave redonda
n.orig.: 94.633.926

cilindro de ignição
c/ alojamento p/ transponder
corsa 02/... - meriva 03/... -  
montana 03/10

18113 Perfi l Valeo
n.orig.: 

cilindro de ignição
c/ alojamento p/ transponder
corsa 02/... - meriva 03/... -  
montana 03/10

18114 Perfi l Morcego
n.orig.: 

cilindro de ignição
c/ alojamento p/ transponder
vectra 94/95 - omega suprema 
93/98 - calibra

18115 
n.orig.: 

Gatilho de abertura capô
caminhão Hpn 196 90/...

10200 
n.orig.: a.384.880.70.20

Gatilho de abertura capô
caminhão Hpn 196 1218 até 2318

10210 
n.orig.: 344.880.70.20

cilindro da maçaneta
sprinter - axor - atego

10350 
n.orig.: a6707600205

cilindro de ignição
sprinter - atego

10355 
n.orig.: a9014620179

Kit com 2 cilindros da 
maçaneta - 1 cilindro de igniçao
sprinter

10370 
n.orig.: 

Kit com 4 cilindros da 
maçaneta - 1 cilindro de igniçao
sprinter

10375 
n.orig.: 

manivela reguladora do vidro
caminhão mb l1316-6 - l1513-6-
9 - l1819 - l1929 - l2013 - l2213-
5-6-9 .../82

13530 cromado
13540 preto
n.orig.: a.344.760.00.02

maçaneta externa da porta
caminhão stralis - trakker - 
tector 08/...

13642 dir.
13643 esq.
n.orig.: 504.215.619rH/504.215.619lH
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maçaneta interna da porta
caminhão mb 196

13541 dir.
13542 esq.
n.orig.: 694.760.7161 - 694.760.7161

maçaneta interna da porta
caminhão mb atron 11/...

13543 dir.
13544 esq.
n.orig.: 

tirar fototirar foto
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maçaneta externa porta
caminhão mb l1113-6-7 - l1313-
6-7 - l1513-6-9 - l1929 - l2013 
- l2213-5-6-7

13610 preto
n.orig.: a-308.760.01.59

maçaneta interna da porta
caminhão mb accelo

13545 dir.
13546 esq.
n.orig.: a.979.760.71.61 - a.979.760.70.61

maçaneta externa porta
caminhão mb l608 - l610

13620 preto
n.orig.: a-308.760.03.59

maçaneta externa porta 
dianteira e traseira
sprinter 97/... 
caminhão 1938s - atego - axor.

13641 dir./esq.
n.orig.: 000.760.13.59

maçaneta externa porta
caminhão mb 709 - 710 - 912 - 
1418 - 1941

13630 
n.orig.: 688.760.70.59

maçaneta externa porta 
lateral
sprinter 97/...

13640 
n.orig.: 901.760.04.59

cilindro de ignição
caminhão mb 85/95 709 - 710 
- 912 - 1618 - 1621 - 1941 -  Ônibus 
mod. 0-370 85

13730 dir./esq.
n.orig.: a3814620030

batente da porta
caminhão mb 1620 - Hpn 196 
90/...

13700 
n.orig.: a.694.720.70.04

Kit com 2 maçaneta externa 
porta - 1 cilindro de igniçao
caminhão mb l1113-6-7 - l1313-
6-7 - l1513-6-9 - l1929 - l2013 
- l2213-5-6-7

14050 preto
n.orig.: 

Kit com 2 maçaneta externa 
porta - 1 cilindro de igniçao
caminhão mb 709 - 710 - 912 - 
1418 - 1941

14060 
n.orig.: 

cilindro de ignição c/chave 
caminhão mb Hpn 196 86/95

14620 
n.orig.: a6884627079

cilindro de ignição c/chave 
caminhão scania

14640 
n.orig.: 203473

par de maçaneta externa porta 
caminhão mb l1113-6-7 - l1313-
6-7 - l1513-6-9 - l1929 - l2013 
- l2213-5-6-7

14051 preto
n.orig.: 

par de maçaneta externa porta  
caminhão mb 709 - 710 - 912 - 
1418 - 1941

14061 
n.orig.: 
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maçaneta interna da porta
Gol G5

15500 dir. - cinza
15501 esq. - cinza
n.orig.: 5U4.837.113.ap7 - 5U4.837.114.ap7

maçaneta interna da porta
(dianteira / traseira)
Gol G4 - 2/4portas
Fox 03/09 - 2/4portas

15508 Dir. - Grafite
15509 Esq. - Grafite
n.orig.: 5Zo8371141Gr - 5Zo8371131Gr

maçaneta interna da porta
(dianteira / traseira)
Gol G4 - 2/4portas
Fox 03/09 - 2/4portas

15510 dir. - prata
15511 esq. - prata
n.orig.: 5Zo837114 - 5Zo837113

maçaneta interna da porta
(dianteira / traseira)
Gol G4 - 2/4portas
Fox 03/09 - 2/4portas

15512 dir. - cinza
15513 esq. - cinza
n.orig.: 5Zo8371141pr - 5Zo8371131pr

maçaneta interna da porta
(dianteira / traseira)
Gol G4 - 2/4portas
Fox 03/09 - 2/4portas

15514 dir. - cromada
15515 esq. - cromada
n.orig.: 5Zo83711355U

maçaneta interna da porta
Gol G5

15502 Dir. - Grafite
15503 Esq. - Grafite
n.orig.: 5U4.837.113.blo - 5U4.837.114.blo

maçaneta interna da porta
Gol G5

15504 dir. - cromo acetinado
15505 esq. - cromo acetinado
n.orig.: 5U4.837.113.a3Q7 - 5U4.837.114.a3Q7

manivela reguladora do vidro
sedan 1600 - tl - variant

15650 cromado
15660 preto
n.orig.: 131.837.581.1

maçaneta interna da porta
Gol - parati - saveiro 
Gii e Giii 4 pts

15506 dir.
15507 esq.
n.orig.: 373.868.403.a - 373.868.404.a

maçaneta interna da porta
sedan .../77 - Kombi - Karman 
Ghia

15580 
n.orig.: 113.837.225-a

manivela reguladora do vidro
sedan - variant ii - brassilia 
- passat - Kombi clipper 79 - 
caminhões vw - Gol - voyage

15740 dir./esq.
n.orig.: 113.837.581.4.06

bucha da porta de correr
Kombi carat 97/...

15760 dir./esq.
n.orig.: 211.843.368

pino do batente do porta malas
Gol - voyage - parati

15765 dir./esq.
n.orig.: 305.827.641.1

bucha do carretel do cabo do 
aceleredor
passat - Gol 82/94 - 
parati 95/98  - saveiro 82/96 
- apollo 90/92 - voyage 81/95 - 
santana - Quantum 84/01 - Gol 
- parati - saveiro 02/...

15761 
n.orig.: 305.721.559.a

manivela reguladora do vidro
Gol - parati - saveiro 94/99 Gii 
2 e 4 pts

15745 preto
n.orig.: 377.837.581.05

manivela reguladora do vidro
Gol - voyage 87/93

15730 Zamac - preto
n.orig.: 191.837.579
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batente da porta dianteira
Kombi clipper - caminhão vw

15767 dir.
15768 esq.
n.orig.: 211.837.296.1 - 211.837.295.1

batente da tampa traseira
Kombi carat 97/...

15769 .
n.orig.: 211.829.221.e

pino do batente do porta 
Gol - voyage - parati - santana

15766 
n.orig.: 305.837.035.3

maçaneta externa da tampa 
do motor
sedan - Kombi 67/97

15790 cromado
n.orig.: 113.827.503.a

botão da tampa do motor  
c/chave
sedan - Kombi 67/97

15791 
n.orig.: 113.827.503.1

maçaneta externa tampa 
traseira superior
Kombi carat 97/...

15792 
n.orig.: 211.898.231.1

maçaneta externa do porta 
malas
Gol Gii

15794 perfíl valeo
n.orig.: 377.898.539.a

maçaneta externa da tampa 
do motor
sedan - Kombi 67/97

15800 preto
n.orig.: 113.837.205.2

Fecho do porta malas c/chave
passat - Gol - voyage .../94

15795 
n.orig.: 305.827.539.2

par de maçaneta c/chave
Ônibus - cabines - baús
(p/uso Geral)

15801 preto
n.orig.: 113.837.205.2 par

maçaneta externa tampa 
motor c/chave 
(todas c/mesmo segredo)
Ônibus - cabines - baús

15802 preto
n.orig.: 113.837.205.2

maçaneta c/puxado - s/chave
Ônibus - cabines - baús

15803 cromado
15804  preto
n.orig.: 

maçaneta externa do porta 
malas 
Kombi clipper

15810 cromado - perfíl original
15820  preto - perfíl original
n.orig.: 211.829.231.1 - 211.829.231.1

maçaneta externa da porta 
Gol - voyage parati - saveiro 87 - 
santana - Quantum .../90

15860 dir. - Friso inox
15850  esq.. - Friso inox
n.orig.: 305.837.206.8 - 305.837.205.7

maçaneta externa da porta 
Gol - voyage parati - saveiro 87 - 
santana - Quantum .../90

15880 dir. - Friso preto
15870  esq.. - Friso preto
n.orig.: 305.837.206.6 - 305.837.205.5

maçaneta externa da porta 
Gol - voyage parati - saveiro 
.../86

15900 dir. - Friso preto
15890  esq.. - Friso preto
n.orig.: 305.837.206.5 - 305.837.205.4
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Maçaneta Externa da Porta 
Traseira
Santana/Quantum 90 E. D. 
Versailes/Royale

16006 Dir. - Friso Inox
16007  Esq.. - Friso Inox
N.Orig.: 327.839.205.2/327.839.206.2

Maçaneta Externa da Porta 
Traseira
Santana/Quantum 90 E. D. 
Versailes/Royale

16008 Dir. - Friso Preto
16009  Esq.. - Friso Preto
N.Orig.: 327.839.205.1/327.839.206.1

Maçaneta Externa da Porta 
Dianteira
Santana/Quantum 90 E. D. 
Versailes/Royale

16012 Dir. - Friso Inox
16013  Esq.. - Friso Inox
16014 Dir. - Friso Preto
16015  Esq.. - Friso Preto
N.Orig.: 325.837.205.5/325.837.206.3
         325.837.205.1/325.837.206.1

Maçaneta Externa do Porta
Kombi Clipper .../96

16010 Cromado - Perfíl Original
16020 Preto - Perfíl Original
N.Orig.: 211.837.205.1 - 211.837.205.2

Par de Maçaneta Externa Porta 
Gol - Voyage - Parati - Saveiro 
87/... - Santana - Quantum .../90

16018 
N.Orig.: 

Par de Maçaneta Externa Porta 
Gol - Voyage - Parati - Saveiro 
.../86

16019 
N.Orig.: 

Maçaneta Externa da Porta
Caminhão VW Delivery - Worker 
5140 - 8150 - 9150 - 8120 - 13180 
- 17220 - 31160

16021 Perfíl Maxion
N.Orig.: 2VC.837.205

Maçaneta Externa da Porta
Kombi Carat - Caminhão VW 
6.80 - 6.90 - 7.90 - 7100 - 8120 - 
8140 - 11160 - 13130 - 22140

16022 
N.Orig.: 211.837.205.2

Kit com 2 Maçanetas - 1 Ignição
Kombi Clipper .../96

16023 Perfíl Original
N.Orig.: 

Kit com 2 Maçanetas + 1 Ignição
Caminhão VW 82/95

16026 
N.Orig.: 

Kit com 2 Maçanetas + 1 Ignição
Kombi Clipper 96/...

16025 Perfíl Original
N.Orig.: 

Kit com 2 Maçanetas Diant. 
- 1 Lateral - 1 Porta Malas - 1 
Ignição - 1 Col. da Tampa do 
Motor
Kombi Clipper .../96.

16024 Preto - Perfíl Original
16028 Cromado - Perfíl Original
N.Orig.: 

Maçaneta Externa do Porta 
Central 
Kombi Clipper

16030 Cromado - Perfíl Original
16040 Preto - Perfíl Original
N.Orig.: 211.841.631.1 - 211.841.631.1

Bucha da Maçaneta Externa da 
Porta Meio/Mala
Kombi Clipper .../96

16031 Cromado
16032 Preto
N.Orig.: 

Kit com 2 Maçanetas + 1 Ignição
Caminhão VW Delivery - Worker 
96/12

16027 Perfíl Maxion
N.Orig.: 

Maçaneta Externa da Porta 
Gol - Voyage Parati - Saveiro 
.../86

15920 Dir. - Friso Inox
15910  Esq.. - Friso Inox
N.Orig.: 305.837.206.4 - 305.837.206.4

Catálogo Ciliparts 2017.indd   18 18/04/2017   09:16:35



19vendas@ciliparts.com.br

batente da tampa traseira
Kombi .../96

16380 
n.orig.: 231.829.221.1

Gatilho de abertura do capô
passat - santana - Gol

16500 
n.orig.: Zbc823.533.35

alavanca do capô
Gol 09/13 - Fox/spacefox 2010

16501 
n.orig.: 

Gatilho da maçaneta externa
Kombi - caminhão vw

16540 cromado
16550 preto
n.orig.: 211.837.205.1 - 211.837.205.2

cilindro de ignição (pino longo)
Gol - voyage - parati - saveiro 
.../87 - passat 79

16640 
n.orig.: 3059058552

cilindro de ignição
caminhão vw delivery - worker 
vw 5140 - 8150 - 9150 - 8120 - 
13180 - 17220 - 31160

16651 perfíl maxion
n.orig.: 3079058551

cilindro de ignição
Gol Giii - Gol Giv 02/... -  
caminhão costelation

16652 
n.orig.: 5X0.998.985

cilindro de ignição (pino curto)
passat .../79 - Gol - voyage - 
parati - saveiro - santana 87/89 
- caminhão vw

16650 
n.orig.: 3079058551

cilindro de ignição c/chave
Kombi clipper .../96

16660 preto
16661 cromado
n.orig.: 2119058551

cilindro de ignição
vw sedan .../77 - Kombi .../74

16680 preto
16681 cromado
n.orig.: 1139058551

cilindro de ignição
Kombi 77/80

16662 Perfil Kombi
n.orig.: 

cilindro de ignição
Kombi .../76

16682 Perfil Kombi
n.orig.: 

Gatilho da maçaneta externa
Gol - voyage - parati - saveiro 
.../94 - santana .../90

16590 
n.orig.: 305.837.205.1

Gatilho da maçaneta externa
caminhão vw delivery - worker

16545 
n.orig.: 

cilindro de ignição c/chave
sedan - brasília - tl - variant 78

16630 
n.orig.: 1439058551

cilindro de ignição (1 pino)
Kombi clipper 80/...

16810 preto
16811 cromado
n.orig.: 1139058551
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cilindro de ignição
Golf .../98

17030 perfíl tecmisa
n.orig.: iHo191905855

cilindro de ignição
Kombi carat 97/...

17180 
n.orig.: Zbc905855a

cilindro de ignição (anti-Furto)
Gol - voyage - parati - saveiro - 
passat - santana 89/...

17190 
n.orig.: Zbc905855a

maçaneta externa da porta  
s/chave
Gol Gii 94/01 2 pts - parati Gii 
95/01 2 pts

17323 dir.
n.orig.: 377.838.206.e.999

Kit com 2 cilindros da porta
Gol - passat - voyage - saveiro - 
parati .../94 - santana .../90

17210 
n.orig.: 

Kit com 2 cilindros da porta 
c/chave
Golf 94/98 - Gol 94/01

17211 perfíl Fino
17212 perfíl tecmisa
17213 perfíl valeo
n.orig.: 

maçaneta externa da porta  
c/chave
Gol Gii 94/01 2 pts - parati Gii 
95/01 2 pts

17320 dir./esq - perfíl Fino
17321 dir./esq - perfíl tecmisa
17322 dir./esq - perfíl valeo
n.orig.: 377.898.205.a.999

maçaneta externa da porta 
traseira s/chave 
santana  .../90

17280 dir. - Friso preto
17290  esq.. - Friso preto
n.orig.: Zbd-839.206 - Zbd-839.205

maçaneta externa da porta 
traseira s/chave 
voyage 4 pts .../94

17300 dir. - Friso preto
17310  esq.. - Friso preto
n.orig.: 302.839.206.8 - 302.839.205.8

maçaneta externa da porta 
traseira s/chave 
santana  .../90

17281 dir. - Friso inox
17291  esq.. - Friso inox
n.orig.: Zbd-839.206-a - Zbd-839.205a

maçaneta externa da porta 
traseira s/chave 
voyage 4 pts .../94

17301 dir. - Friso inox
17311 esq.. - Friso inox
n.orig.: 302.839.206.1 - 302.839.205.1

maçaneta externa da porta 
dianteira s/chave
Gol - parati Giii/Giv 2 pts

17324 dir.
n.orig.: 377.837.206.G.999

maçaneta externa da porta 
dianteira c/chave
Gol - parati - saveiro Gii 94/01 
4 pts

17325 dir./esq - perfíl Fino
17326 dir./esq - perfíl tecmisa
17327 dir./esq - perfíl valeo
n.orig.: 373.837.205.999

maçaneta externa porta 
dianteira c/chave
Gol - parati Giii 2 pts

17328 dir. - perfíl valeo
17329 dir. - perfíl maxion
n.orig.: 377.837.205.l - 377.837.205.F.999

maçaneta externa da porta 
dianteira c/chave snake Key
Gol - parati Giii - Giv 02/... 2 pts

17330 dir./esq.
n.orig.: 5X3.837.208.d

maçaneta externa da porta 
dianteita s/chave
Gol s - voyage s .../86

16950 
n.orig.: 305.837.206.2

Catálogo Ciliparts 2017.indd   20 14/04/2017   16:25:42



21vendas@ciliparts.com.br

maçaneta externa da porta 
dianteira c/chave
Golf 94/98 2 e 4 pts

17332 dir./esq.
n.orig.: 1Hm.837.207.a3FZ

maçaneta externa porta 
dianteira c/chave
Gol - parati Giii 4 pts - saveiro 
Giii

17333 dir./esq. - perfíl valeo
17334 dir./esq. - perfíl maxion
n.orig.: 373.837.205.l - 373.837.205.6F.999

maçaneta externa da porta 
dianteira dir. e traseira dir./
esq. s/chave
Gol Gii 98/99 4 pts - parati Gii 
98/99 4 pts

17331 
n.orig.: 373.837.206.999

maçaneta externa da porta 
dianteira  dir. e traseira 
dir./esq. s/chave
Golf 94/98 2 e 4 pts

17335 
n.orig.: 1Hm.839.205.a3FZ

maçaneta externa da porta 
dianteira
santana 98/...

17345 dir. - s/ chave
n.orig.: 327.837.206.5

Kit maçaneta externa da porta
Golf 94/98 2/4p

17348 
n.orig.: 

maçaneta externa da porta 
dianteira  dir. e traseira 
dir./esq. s/chave
Gol - parati Giii - Giv 4 pts

17336 
n.orig.: 373.837.206.999

maçaneta externa da porta 
dianteira c/chave snake Key
Gol - parati Giii-Giv 4 pts - 
saveiro Giii-Giv

17337 
n.orig.: 5X4.837.208.d

cilindro da maçaneta da porta 
c/chave 
Gol - passat - voyage- saveiro - 
parati .../94 - santana .../90

17550 
n.orig.: 

cilindro de ignição s/carcaça
santana .../98

17930 perfíl original 
n.orig.: 

cilindro de ignição s/carcaça
Gol - santana- saveiro - Golf - 
voyage - parati

17940 perfíl Fino
17960 perfíl tecmisa
17970 perfíl valeo
n.orig.: 

cilindro da maçaneta da porta 
c/chave 
Gol - parati - saveiro Gii  (todos)

17971 perfíl Fino
17972 perfíl tecmisa
17973 perfíl valeo
n.orig.: 

cilindro da maçaneta da porta 
c/chave 
Golf Giii

17974 perfíl valeo
n.orig.: 

cilindro da maçaneta c/chave 
Gol - parati - saveiro Gii

17551 perfíl Fino
17552 perfíl tecmisa
17553 perfíl valeo
n.orig.: 

maçaneta externa da porta 
dianteira
santana 98/...

17342 dir.
17343 esq.
n.orig.: 325.898.206.1/325.898.205.1

maçaneta externa da porta 
traseira
santana 98/...

17346 dir. - s/ chave
17347 esq. - s/ chave
n.orig.: 327.839.205.6/327.837.206.4
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Kit com 2 cilindros da porta - 1 
ignição (anti-Furto)
Gol - voyage - parati - passat - 
santana .../89

17990 
n.orig.: 

cilindro de ignição 
Gol - parati - saveiro Gii  (todos)

19210 perfíl Fino
19220 perfíl valeo
19230 perfíl tecmisa
n.orig.: 377998853a

cilindro de ignição 
santana .../98

19240 perfíl original
n.orig.: 377998853a

Guarnição da maçaneta da 
tampa do motor 
sedan - Kombi

20100 
n.orig.: 

Guarnição da maçaneta 
externa da porta - maior
Gol - voyage - parati - santana - 
saveiro 84/94

20101 
n.orig.: 

Guarnição da maçaneta 
externa da porta - menor
Gol - voyage - parati - santana - 
saveiro 84/94

20102 
n.orig.: 

Guarnição da maçaneta 
externa da porta - menor
Gol - parati - saveiro Gii 

20103 
n.orig.: 

Guarnição da maçaneta 
externa da porta - maior
Gol - parati - saveiro Gii 

20104 
n.orig.: 

excêntrico do cilindro de 
ignição (ponta)
caminhão 92 - Gol - voyage 
- parati - saveiro - santana - 
versailles - royale

21902 
n.orig.: 

excêntrico da maçaneta
Gol - santana - voyage 87

21507 dir.
21506 esq.
n.orig.: 

alavanca da maçaneta
Gol - santana - voyage 
s e l .../87

21527 dir.
21526 esq.
n.orig.: 

Guarnição da maçaneta 
externa da porta - menor
Gol - parati - saveiro Giii-Giv 

20105 
n.orig.: 

Guarnição da maçaneta 
externa da porta - maior
Gol - parati - saveiro Giii-Giv 

20106 
n.orig.: 

excêntrico do cilindro de 
ignição (ponta)
passat .../80 - Gol - parati - 
saveiro - voyage .../85

21991 
n.orig.: 

acionador (remo)
Golf

21992 
n.orig.: 

Kit com 2 cilindros da porta - 
1 ignição
passat .../79 - santana .../88 - 
caminhão vw

17975 
n.orig.: 
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acionador (remo)
Gol 94 Gii

21993 dir./esq.
n.orig.: 

cilindro da porta 
s/chave - s/segredos
logus - escort - pointer

29070 
n.orig.: 

cilindro de ignição s/carcaça - 
s/chave - s/segredos
santana .../98

29071 
n.orig.: 

cilindro de ignição s/carcaça - 
s/chave - s/segredos
Gol Gii

29073 perfíl tecmisa
29074 perfíl valeo
n.orig.: 

cilindro da maçaneta da porta 
s/chave 
Golf 94/98 - Gol Gii 94/01

29075 perfíl Fino
29076 perfíl tecmisa
29077 perfíl valeo
n.orig.: 

cilindro da maçaneta do porta 
malas externa
Gol Gii

29078 perfíl valeo
n.orig.: 

cilindro da maçaneta da porta 
Gol - saveiro - parati Giii

29079 Pantografica
n.orig.: 

cilindro da maçaneta da porta 
Gol - saveiro - parati Giii

29080 perfíl valeo
29081 perfíl tecmisa
n.orig.: 

cilindro de ignição s/carcaça - 
s/chave - s/segredos
Gol - voyage - parati - saveiro - 
santana

29072 perfíl Fino
n.orig.: 
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