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  A175049   A82027

numer  
kat.

ilość  
w opako-

waniu 
 marka/model     zastosowanie

mocowanie  
odpowiadające 
następującemu 
numerowi OEM   

A175049 10 Outlander ’06-’12,
Pajero ’06-,

słupki wewnętrzne (+inne spinki), spinka w otwór ø 8,
listwy progowe wewnętrzne, 

7259A013

A82027 10 Space Star ’99-’06 boczki tapicerskie drzwi oraz klapy bagażnika, spinka w otwór 9, M283083

B13932 10 różne modele wiele zastosowań,  kostka montażowa 8,3 x 8,1,  na wkręt 3,8 MS480002

B14255 10 różne modele okładziny tapicerskie, kostka montażowa 6 x 6,5 na wkręt 2,8 MS480001

B14275 10 różne modele deska rozdzielcza, zakola, tapicerka, kostka montażowa 8 x 8 MB098145

B14695 10 różne modele tapicerka bagażn. i klapy tylnej, zakola przeciwbł., kostka 7,6 x 7,5 MS480012

B14737 10 Pajero: ’91-00,’99-’06, uszczelka pokrywy silnika, spinka w otwór 6, MB115492

B16858 10 Galant: ’96 -’06, ’06 -, Pajero: ’91-’00, ’99-’06,’06-,
Galant ’06 -, Space Wagon ’98-’05, 

zakola przeciwbłotne, kołek rozporowy ø 8,
osłona pod silnikiem, nakładki zderzaków (+inne spinki), 

MB406894

B18692 10 Pajero ’91-’00, uszczelki drzwi, spinka w otwór ø 6, MR157772

B19233 5 Colt ’96 -’04, Galant ’96 -’06, Lancer : ’03 -’08, ’07-,
Outlander: ’01-’06, ’06-’12, Pajero: ’99-’06,  ’06-,
Outlander ’01-’06, Pajero ’06-,
Outlander ’06-’12,

nakładki zderzaków -  przód i tył, kołek rozporowy ø 10,
nakładki zderzaków -  przód i tył,
osłony w komorze silnika, 
osłona pod silnikiem, 

MR200300

B19239 10 Lancer ’07-,
Pajero: ’99-’06,’06-,

podszybie szyby czolowej, kołek rozporowy ø 8,
listwa progowa zewnętrzna, 

MR220501

B21002 10 Lancer ’07-,
L300, 

osłona pod silnikiem (+inne spinki), kostka 8x8, wkręt 4,8
listwy progowe zewnętrzne (+inne spinki), 

MR971765

B22080 10 Lancer ’07-, Eclipse ’95-’99, nakładka przedniego zderzaka w górnej części, kołek rozp. ø 8, MR138807

B22088 10 ASX  ’10-, Galant ’96 -’06, Lancer: ’03 -’08, ’07-,
Outlander ’06-’12,
Galant ’06 -, Outlander ’06-’12,

osłona pod silnikiem, kołek rozporowy ø 8,
osłona pod silnikiem,
nakładki zderzaków -  przód i tył,

MR328954

B22110 10 Galant ’96 -’06, ASX  ’10-, elementy deski rozdzielczej, kołek rozporowy ø 10, MR772182

B22132 10 Galant ’96 -’06,
Pajero ’91-’00,

uszczelki drzwi (+C10070), spinka w otwór ø 6,
uszczelki drzwi (+B18692),

MB105489

B22628 10 ASX  ’10-,  Galant ’96 -’06,
Colt ’04 -’08,
Outlander: ’01-’06, ’06-’12,

nakładki zderzaków -  przód i tył, kołek rozporowy ø 7,6
zakola przeciwbłotne, 
osłony w komorze silnika, w górnej części wlotu powietrza,

MU000319
MU000705
MU000319

B22647 10 Carisma ’95-’04, nakładka zderzaka, kostka 15,3 x 15,4

B23144 10 Pajero ’91-’00, boczki tapicerskie drzwi i poszyć bocznych, kołek rozporowy ø 8, MR167002

B23145 10 różne modele, poszycia tapicerskie, kołek rozporowy ø 6,9 MB779749

B23147 10 Carisma ’95-’04 osłona pod silnikiem (+C10032), kołek rozporowy ø  5,7 MR215510

B23154 10 Lancer  ’88 -’94, boczki drzwi i poszycia tapicerskie , spinka tapicerki ø 8,5 MB750304

B23158 10 Galant: ’92 -’07, boczki tapicerskie bagażnika i półki tylnej,  spinka  ø 8,5 MB317746

B23165 10 Pajero ’91-’00, słupki wewnętrzne (+inne spinki), spinka ø  7,5 MR250761

 B13932   B14275  B14255   B14695   B14737

  B16858   B18692   B19233   B19239   B21002   B22080   B22088   B22110

  B22132   B22628   B23165  B23154   B23158  B23144   B23145   B23147
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B23166 10 Pajero ’91-’00, słupki wewnętrzne (+inne spinki), spinka ø  8 MB918041

B23170 10 Pajero ’91-’00, boczki tapicerskie drzwi oraz wnętrza, spinka ø  10 MR115944 

B23172 10 Pajero ’91-’00, boczki tapicerki oraz słupki w części bagażowej, spinka ø  8 MR250762

B23176 10 różne modele uszczelki  i elementy plastikowe, spinka ø  6, MB893499

B23178 10 różne modele boczki tapicerskie, spinka ø  7,

B23184 10 ASX  ’10-, Carisma ’95 -’04,  Colt: ’96 -’04, ’04 -’08,
Galant ’96 -’06, Lancer: ’95 -’00, ’03 -’08, ’07 - ,
Outlander : ’01-’06, ’06-’12,  
Pajero: ’91-’00, ’99-’06, ’06-,  Space Star ’99-’06, 

wyciszenie pokrywy silnika, spinka ø  8,
wyciszenie pokrywy silnika,
wyciszenie pokrywy silnika,
wyciszenie pokrywy silnika,

MU481187

B23185 10 Pajero ’91-’00, uszczelki i wykończenia tapic. w części bagażowej, spinka ø  5,6 MB869452

B23186 10 ASX  ’10-, Colt: ’96 -’04, ’04 -’08,
Lancer: ’95 -’00, ’03 -’08, ’07 - ,
Outlander : ’01-’06, ’06-’12,  
Pajero ’06- ,  Space Star ’99-’06, 

mocowanie podsufitki, spinka ø  7,
mocowanie podsufitki,
mocowanie podsufitki,
mocowanie podsufitki,

MB787139

B23190 10 Pajero ’91-’00, podsufitka i jej elementy, spinka  ø 5, MB777719

B23191 10 Pajero ’91-’00, podsufitka i jej elementy, spinka ø  7, MB772941

B23193 10 Pajero ’91-’00, podsufitka i jej elementy, spinka ø  7, MB772940

B23197 10 różne modele kostka montażowa z podkładką wygłuszającą  9,5 x 9,   wkręt 3

B23199 10 różne modele kostka montażowa z podkładką wygłuszającą  8,5 x 8,5,  wkręt 4,2

B23206 10 różne modele kostka montażowa  8,5 x 8,5   na wkręt 4,2 MB690235

B23207 10 Pajero ’91-’00, nakładki progowe, kostka montażowa  10,8 x 7,5  na wkręt 2,8 MB939949

B23208 10 ASX  ’10-, Galant ’96 -’06,  Outlander  ’01-’06, boczki tapicerskie i okładziny bagażnika, kostka 6,5 na wkręt 2,8 MU480034

B23210 10 Lancer  ’95 -’00, 
Pajero ’91-’00,
Pajero ’99-’06,
Pajero ’06-,

zakola przeciwbłotne,  kostka 8,8 x 8,5,  na wkręt 4,2
nakładki progowe wewnętrzne, 
słupki wewnętrzne i elementy tapicerskie bagażnika,
elementy tapicerskie bagażnika, 

MB088341

B23211 10 różne modele, kostka montaż. z podkładką wygłuszającą  8 x 7,7   na wkręt 3,8

B23212 10 różne modele, kostka montażowa  6,8 x 6,6,  na wkręt 3,8 MU480009

B23303 10 Colt ’96 -’04, Galant: ’96 -’06, ’06-, 
Pajero: ’91-’00, ’99-’06, ’06-,
Pajero ’06-,
Galant ’96 -’06,

zakola przeciwbłotne (+inne spinki), 
zakola przeciwbłotne (+inne spinki), 
poszerzenia błotników, 
listwy progowe zewnętrzne, 

MB135567

B23313   10 różne modele, osłony, mocowanie  ø 15,8 , na wkręt od 6 do 9 MB157530 

  B23166   B23170   B23172   B23176   B23178   B23185  B23184
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  B23210   B23212  B23211   B23303
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  B23313  B23207   B23208
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B24370 10 Colt ’96 -’04,
Galant: ’96 -’06, ’06 -, Pajero  ’99-’06,
Lancer ’07-, 

listwy progowe zewnętrzne, kostka 9x9, wkręt 4,8
nakładki zderzaków, 
tapicerka i wyposażenie bagażnika, 

MU480035

B25237 5 ASX  ’10-, Galant ’96 -’06,  Lancer: ’03 -’08, ’07 - ,
Outlander : ’01-’06, ’06-’12,  
Pajero: ’99-’06, ’06-, 

listwy progowe zewnętrzne,  spinka  7,7 x 11,7, na wkręt 3,2 
listwy progowe zewnętrzne,
listwy progowe zewnętrzne,

MB361578 

B25291 10 ASX  ’10-, Colt: ’96 -’04, ’04 -’08, Lancer: ’03 -’08, ’07 - ,
Outlander : ’01-’06, ’06-’12,  Pajero ’06-, 
Colt ’96 -’04, Lancer: ’95 -’00,

uszczelki pokrywy silnika, spinka ø 6
uszczelki pokrywy silnika,
uszczelki podszybia szyby czołowej, 

MU481027 

B25359 5 Carisma ’95 -’04, Lancer : 95 -’00, ’03 -’08,
Outlander ’01-’06, Space Star ’99-’06, 

nakładki zderzaków - mocowanie w dolnej części, spinka   ø 12,5
nakładki zderzaków - mocowanie w dolnej części,

MR215515
MB271999

B25572 10 różne modele, boczki i poszycia tapicerskie, spinka ø 7

B25624 10 Carisma ’95 -’04, Galant ’96 -’06,  Lancer ’95 -’00, boczki i poszycia tapicerskie drzwi,  spinka ø 8,5 MB608104

B25628 10 Galant: ’96 -’06,’06-, Space Star ’99-’06, uszczelki pokrywy silnika, spinka ø 5 MR170639

B25700 10 Carisma ’95 -’04, Colt ’96 -’04, Galant: ’96 -’06,
Lancer ’95 -’00, Pajero 06’-, Space Star ’99-’06, 
Lancer: ’03 -’08, ’07 - , Outlander : ’01-’06, ’06-’12,  

nakładki zderzaków,  kołek rozporowy  ø 7
nakładki zderzaków,
zakola przeciwbłotne (+C10145), 

MB253964

C10026 10 Galant ’96 -’06, Lancer ’95 -’00, Outlander ’01-’06, osłona pod silnikiem (+inne spinki), kołek rozporowy ø  7,5 MB487004

C10032 10 Carisma ’95 -’04, osłona pod silnikiem (+C60434),  kołek rozporowy ø  8 M820141

C10070 10 ASX  ’10-, Galant: ’96 -’06, ’06-, Lancer: ’03 -’08, ’07 - ,
Outlander : ’01-’06, ’06-’12,  Pajero: ’99-’06,’06-
Pajero  ’99-’06,

uszczelki drzwi - przód i tył, spinka ø  5, 
uszczelki drzwi - przód i tył,
uszczelki pokrywy silnika,

MU481283
MR380850
MU481276

C10071 10 Colt ’96 -’04, boczki drzwi, kostka montażowa 9 x 8,6 ,  na wkręt 4,7 MU480033

C10075 10 ASX  ’10-, Galant  ’06-, Lancer ’07 - , 
Outlander : ’01-’06, ’06-’12,  Pajero: ’99-’06, ’06-
Galant  ’06-, Lancer: ’03 -’08, ’07 - , Outlander ’06-’12, 
Pajero ’06-,
Colt ’96 -’04, Outlander  ’01-’06, 

słupki wew.  i nakładki progowe wewnętrzne, spinka ø  9, 
słupki wew.  i nakładki progowe wewnętrzne,
boczki drzwi i  tapicerki w bagażniku, 
boczki drzwi i  tapicerki w bagażniku, 
boczki tapicerskie drzwi, 

MU481245
MU000504
MU000571

C10076 10 ASX  ’10-, 
Pajero: ’99-’06, ’06-
Lancer: ’03 -’08, ’07 - , Outlander ’06-’12,

boczki tapicerskie drzwi, spinka ø  9,
poszerzenia błotników i listwy progowe zewnętrzne, 
listwy progowe zewnętrzne, 

MU000588
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C10117 5 Carisma ’95 -’04, Colt ’96 -’04,
Lancer ’03 -’08, Outlander  ’01-’06, 

listwy progowe zewnętrzne, spinka ø  8
nakładki progowe wewnętrzne, 

MB344789

C10118 10 Pajero ’91-’00, słupki wewnętrzne,   słupki i tapicerka w bagażniku,  spinka ø  7 MB317677

C10120 10 ASX  ’10-, Lancer ’03 -’08,  Outlander  ’01-’06,
Galant ’06-, 

wykładziny w bagażniku,  kołek rozporowy ø 6,5
nakładki zderzaków, 

MR975477HC

C10145 10 ASX  ’10-, Lancer: ’03 -’08,’07-, Outlander : ’01-’06, ’06-’12,  
Colt  ’96 -’04, Galant ’06-, Lancer :’03 -’08, ’07-
ASX  ’10-, Colt ’96 -’04, Lancer  ’03 -’08, Outlander  ’01-’06,

zakola przeciwbłotne (+inne spinki), kołek rozporowy ø 6 
wykładziny bagażnika,  osłony  w komorze silnika, 
nakładki zderzaków, 

MR288150

C60434 10 Carisma ’95 -’04, 
Colt ’96 -’04, Lancer ’95 -’00,
Carisma ’95 -’04,  Lancer ’95 -’00,

zakola przeciwbłotne, kołek rozporowy ø 6
zakola przeciwbłotne (+inne spinki),
osłona pod silnikiem (+inne spinki),

MB344728

C60512 10 ASX  ’10-, Colt ’96 -’04, Galant ’06-, Lancer :’03 -’08, ’07-,
Outlander : ’01-’06, ’06-’12,  Pajero: ’99-’06,’06-
Pajero: ’99-’06,’06-

wykończenia ozdobne i elementy deski rozdzielczej, 
wykończenia ozdobne i elementy deski rozdzielczej,
wykończenia ozdobne boczków drzwi, 

MR402859

C60543 10 Colt  ’96 -’04, boczki tapicerskie drzwi (+inne spinki),  spinka   ø 9, MR149953

  

  C60543  C60512  C60434  C10145  C10120
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