


กันรอน Dream Super Cub
น้ำเงิน

Color : B

กันรอน Dream Super Cub
น้ำเงินลาย

Color : Bxxx

กันรอน Dream Super Cub
น้ำเงิน-ทอง

Color : BG#02

กันรอน Dream Super Cub
พิงคโกลด

Color : PG

กันรอน W110i
ทอง

Color : G

กันรอน W110i
น้ำเงินลาย

Color : Bxxx

กันรอน W110i
น้ำเงิน-ทอง

Color : BG#02

กันรอน W110i
รุงลาย

Color : Rxxx

กันรอน W110i new
ทอง

Color : G

กันรอน W110i new
เขียว

Color : GR

กันรอน W110i new
รุงลาย

Color : Rxxx

กันรอน W125
ทอง

Color : G

กันรอน W125
น้ำเงิน

Color : B

กันรอน W125
น้ำเงิน-ขาว

Color : BW#01

กันรอน W125
ทอง-น้ำเงิน

Color : GB#01

กันรอน W125
น้ำเงิน-ขาว

Color : BW#06

กันรอน W125
น้ำเงิน-ขาว

Color : BW#03

กันรอน W125
น้ำเงินลาย

Color : Bxxx

กันรอน W125
น้ำเงิน-ทอง

Color : BG#01

กันรอน W125

Color : 3K

กันรอน W110i
น้ำเงิน

Color : B



กันรอน W125i (ปลาวาฬ)
น้ำเงินลาย

Color : Bxxx

กันรอน W125i (ปลาวาฬ)
น้ำเงิน-ทอง

Color : BG#01

กันรอน W125i (ปลาวาฬ)
น้ำเงิน-ขาว

Color : BW#02

กันรอน Nouvo-MX
น้ำเงิน

Color : B

กันรอน Nouvo-MX
น้ำเงินลาย

Color : Bxxx

กันรอน Nouvo-MX
รุงลาย

Color : Rxxx

กันรอน Nouvo-MX
น้ำเงิน-ทอง

Color : BG#SQ

กันรอน Nouvo-MX
รุง-ขาว

Color : RW

กันรอน ZOOMER-X
น้ำเงินลาย

Color : Bxxx

กันรอน ZOOMER-X
ทอง

Color : G

กันรอน ZOOMER-X
น้ำเงิน-ขาว

Color : BW#01

กันรอน ZOOMER-X
น้ำเงิน-ทอง

Color : BG#01

กันรอน ZOOMER-X
รุงลาย

Color : Rxxx

กันรอน ZOOMER-X
น้ำเงิน-ทอง

Color : BG#HB

กันรอน Scoopy
น้ำเงินลาย

Color : Bxxx

กันรอน Scoopy
น้ำเงิน-ขาว

Color : BW#01

กันรอน Scoopy
น้ำเงิน-ทอง

Color : BG#01

กันรอน Scoopy-i
น้ำเงินลาย

Color : Bxxx

กันรอน Scoopy-i
น้ำเงิน-ขาว

Color : BW#01

กันรอน Scoopy-i
น้ำเงิน-ทอง

Color : BG#01

กันรอน Nouvo-MX
น้ำเงิน-ทอง

Color : BG#01



กันรอน Click Old Small
น้ำเงินลาย

Color : Bxxx

กันรอน Click Old Small
น้ำเงิน-ทอง

Color : BG#01

กันรอน Click Old Small
รุงลาย

Color : Rxxx

กันรอน PCX
ทอง

Color : G

กันรอน PCX
น้ำเงิน

กันรอน PCX
น้ำเงิน

Color : B

กันรอน PCX
น้ำเงิน-ขาว

Color : BW#01

กันรอน PCX
น้ำเงิน-ทอง

Color : BG#01

กันรอน PCX
รุง

Color : R

กันรอน New Mi-o Small
น้ำเงินลาย

Color : Bxxx Color : Rxxx Color : BG#01

Color : Bxxx

กันรอน Mi-o 115i
น้ำเงิน-ทอง

Color : BG#01

กันรอน Mi-o 115i
น้ำเงิน-ขาว

Color : BW#01

กันรอน MSX
น้ำเงินลาย

Color : Bxxx

กันรอน MSX
น้ำเงิน-ขาว

Color : BW#01

กันรอน MSX
รุงลาย

Color : Rxxx

กันรอน MSX
น้ำเงิน-ขาว

Color : BW#05

กันรอน MSX
น้ำเงิน-ทอง

Color : BG#04

กันรอน MSX
น้ำเงิน-ขาว

Color : BW#04

Color : Bxxx

กันรอน PCX
น้ำเงินลาย

กันรอน New Mi-o Small
รุงลาย

กันรอน New Mi-o Small
น้ำเงิน-ทอง

กันรอน Mi-o 115i
น้ำเงินลาย



กันรอน N-MAX
น้ำเงินลาย

Color : Bxxx

กันรอน N-MAX
น้ำเงิน-ขาว

Color : BW#01

กันรอน Click 125i
ทอง

Color : G Color : BW#06

กันรอน i-con
น้ำเงิน

Color : B

กันรอน N-MAX
รุง

Color : R

กันรอน Click 125i
น้ำเงิน-ขาว

Color : BG#06

กันรอน Click 125i
น้ำเงิน-ทอง

กันรอน i-con
น้ำเงินลาย

Color : Bxxx

กันรอน i-con
น้ำเงิน-ทอง

Color : BG#01

กันรอน Nouvo Elegance
น้ำเงินลาย

กันรอน Fino-115i/125
น้ำเงินลาย กันรอน Fino-115i/125

น้ำเงิน-ทอง
กันรอน Fino-115i/125

น้ำเงิน (Laser)

กันรอน N-MAX
น้ำเงิน (Laser)

กันรอน N-MAX
น้ำเงิน (Laser)

กันรอน Click125i
น้ำเงิน (Laser)

กันรอน Zoomer
น้ำเงิน-ทอง (Laser)

กันรอน MSX
น้ำเงิน (Laser)

กันรอน Dream Super Cub
น้ำเงิน (Laser)

Color : Bxxx

Color : Bxxx Color : BG
#001 #002

#003

กันรอน Fino 115
รุงลาย

Color : Rxxx

กันรอน Fino 115
ทอง-น้ำเงิน

Color : GB#01(2 pcs.)



กันรอน PCX
น้ำเงิน

ขาตั้งขาง น้ำเงิน
M-SLAZ

ขาตั้งขาง น้ำเงินลาย
M-SLAZ

ขาตั้งขาง น้ำเงิน-ขาว
M-SLAZ

ขาตั้งขาง น้ำเงิน-ทอง
M-SLAZ

ขาตั้งขาง ทอง
Nouvo/Mi-O/Fino

ขาตั้งขาง น้ำเงิน
Nouvo/Mi-O/Fino

ขาตั้งขาง (ขอบ17) น้ำเงินลาย
Nouvo/Mi-O/Fino

ขาตั้งขาง (ขอบ17) น้ำเงิน-ทอง
Nouvo/Mi-O/Fino

ขาตั้งขาง (ขอบ17) น้ำเงิน
Click-i/i-Con/Scoopy/Click125i

ขาตั้งขาง (ขอบ17) ทอง
Click-i/i-Con/Scoopy/Click125i

ขาตั้งขาง (ขอบ17) เงิน
Click-i/i-Con/Scoopy/Click125i

ขาตั้งขาง (ขอบ17) น้ำเงินลาย
Click-i/i-Con/Scoopy/Click125i

ขาตั้งขาง (ขอบ17) น้ำเงิน-ทอง
Click-i/i-Con/Scoopy/Click125i

ขาตั้งขาง ทอง
MSX

ขาตั้งขาง น้ำเงิน
MSX

ขาตั้งขาง (แตง) น้ำเงิน-ทอง
MSX

ขาตั้งขาง (แตง) น้ำเงิน
MSX

ขาตั้งขาง ทอง
Click เกา

ขาตั้งขาง น้ำเงิน-ขาว
Click เกา ขาตั้งขาง น้ำเงิน-ทอง

Click เกา

ขาตั้งขาง ทอง
M-SLAZ



ขาตั้งขาง รุง
WAVE

ขาตั้งขาง รุงลาย
WAVE

ขาตั้งขาง (โหลด) น้ำเงินลาย
WAVE / Dream

ขาตั้งขาง (โหลด) ทอง
WAVE / Dream

ขาตั้งขาง (ขอบ17) น้ำเงิน
WAVE

ขาตั้งขาง (ขอบ17) น้ำเงิน-ทอง
WAVE ขาตั้งขางเลส (มือ) WAVE

น้ำเงิน-ทอง

ขาตั้งขางเลส (มือ) PCX
น้ำเงิน-ขาว

ขาตั้งขาง Sonic
น้ำเงิน

ขาตั้งขาง Sonic
ทอง

ขาตั้งขาง PCX
น้ำเงินลาย

ขาตั้งขาง PCX
น้ำเงิน-ขาว ขาตั้งขาง PCX

น้ำเงิน-ทอง

ขาตั้งขาง N-MAX
น้ำเงินลาย

ขาตั้งขาง N-MAX
น้ำเงิน

ขาตั้งขาง N-MAX
ทอง

ขาตั้งขาง N-MAX
น้ำเงิน-ขาว

ขาตั้งขาง (ขอบ17) Mi-O 115i
น้ำเงิน-ทอง

ขาตั้งขาง (ขอบ17) Mi-O 125
น้ำเงิน-ทอง

ขาตั้งขาง (โหลด) น้ำเงิน
WAVE / Dream

ขาตั้งขาง น้ำเงิน-ทอง
WAVE



ขาตั้งขาง ทอง
KSR

ขาตั้งขาง น้ำเงิน
KSR ขาตั้งขาง น้ำเงิน-ทอง

KSR

ขาตั้งขาง น้ำเงินลาย
KSR

ขาตั้งคู ทอง
W-100/110 W-110S(2001) ขาตั้งคู น้ำเงิน

W-125 W-100S(2005)

ขาตั้งคู น้ำเงิน-ทอง
W-125 W-100S(2005)

ขาตั้งคู น้ำเงิน-ขาว
W-125 W-100S(2005)

ขาตั้งคู น้ำเงินลาย
W-125 W-100S(2005)

ขาตั้งคู ทอง
W-110i/CZ-i

ขาตั้งคู น้ำเงิน
W-125i

ขาตั้งคู ทอง
Dream(110i) Super Cub

ขาตั้งคู (ขอบ17) น้ำเงินลาย
I-CON/Click-i/Scoopy

ขาตั้งคู (ขอบ17) น้ำเงิน-ทอง
Mi-O 115i/Fino 115i/125

ขาตั้งคู (ขอบ17) น้ำเงิน-ทอง
NOUVO/Mi-O

ขาตั้งคู (ขอบ17) รุงลาย
NOUVO/Mi-O

ขาตั้งคู (ขอบ17) น้ำเงิน
NOUVO/Mi-O

ขาตั้งคู (ขอบ17) น้ำเงิน-ทอง
Mi-O 125

ขาตั้งคู น้ำเงิน-ทอง
Dream(110i) Super Cub

ขาตั้งขาง ทอง
KR-150/SERPICO/VICTOR

ขาตั้งขาง น้ำเงิน-ทอง
KR-150/SERPICO/VICTOR



เกลียวปลอย หัวกนหอย
Mi-o

เกลียวปลอย หัวลาง
5x25

เกลียวปลอย หัวดอกไม
5x25

นอตคอนโซล ดอกไมบาง
6x12

นอตจานดิส หนาเรียบจี้ลาย
HONDA

นอตรอยโชคสวิงอารมแตง

จุก-ลม ลูกสูบ จุก-ลม ลูกเตา นอตอุดกระจก H4
ทอง

สลักปมดิสลาง HONDA
นอตอุดกระจก หัวเจดีย

ทอง

นอตครอบสายพาน H-2
N-MAX/AEROX

นอตครอบสายพาน หัวดอกไม
N-MAX/AEROX

นอตหัวจาน 8x30 H-2 นอตหัวจาน 8x30 H-1

เกลียวปลอย หัวเบนซ
5x25

นอตจานดิส YAMAHA(F8)
ทอง

เกลียวปลอย หัวกนหอย
5x25

นอตเกลียวปลอย Mi-o
หัวเรียบสูง

เกลียวปลอย หัวเจาะดาว
Mi-o

นอตเลสหัวเจาะดาว HI



นอตอุดเฟองทาย หัวเจาะ
(จานไฟ Wave-110i) อุดหัวโชค SONIC

H-3

อุดน้ำมันเครื่อง หัวเหล่ียม
เกลียวละเอียด

ตัวเมียยึดโชค
WAVE

นอตอุดหัวโชค (H-2)
KR

นอตแผงคอ M-Slazบูชชุดสี สแตนเลส

ปลายแฮนดเลส F-2
WAVE

อุดดุมลอหลัง (ไมจี้ลาย)

มือลิงขามา HONDA
น้ำเงิน-ทอง

ตัวเมียเลส (H-1) #10,#14,#17

มือลิงมีเนียมขาตรง-น้ำเงินขาว มือลิงมีเนียมขาตรง-น้ำเงินทอง

บูชสแตนเลส นอตอุดเฟองทาย หัวเจาะดาว
(จานไฟ Wave-110i)

อุดดุมลอใหญจี้ลาย H-1
Click, Mi-o

นอตแผงคอ
MSX,ZOOMER,SONIC

นอตแผงคอ (H-2)
Kawasaki(KR) - Pink Gold จานดิสเลส HONDA (F8)

รุง

แกนลอหนาเลส หัวเจดีย
PCX

แกนลอหนาเลส หัวเจดีย
Grand Filano



คันเกียร Wave-125
คันเกียร W110/DREAM เกา

น้ำเงิน

คันสตารท Mi-o

คันสตารท Mi-o

ขาเบรค Dream Super Cub
น้ำเงิน-ทอง

บารกันตกเลส W110i new
น้ำเงิน-ขาว พันลาย

บารกันตกเลส W110i new
น้ำเงิน-ทอง พันลาย

บารกันตกเลส ZOOMER
น้ำเงิน-ขาว พันลาย

บารกันตกเลส ZOOMER
น้ำเงิน-ทอง พันลาย

บารกันตกเลส Dream Super Cub
น้ำเงิน-ขาว พันลาย

บารกันตกเลส Dream Super Cub
น้ำเงิน-ทอง (SQ)

แคชบาร น้ำเงิน-ทอง
M-Slaz

แคชบาร น้ำเงิน
M-Slaz

คันเกียร MSX น้ำเงิน-ขาว คันเกียร CBR น้ำเงิน-ทอง

แคชบาร MSX น้ำเงิน-ทอง

ขาเบรค MSX น้ำเงิน-ขาว

ขาเบรค MSX น้ำเงิน-ทอง

คันสตารท
W110i new/Dream Super Cub

คันสตารท
W110i new/Dream Super Cub

คันเกียร W110/DREAM เกา
น้ำเงิน-ขาว



นอตเลสหัวเจาะดาว H1

นอตจานดิส YAMAHA (H3)
น้ำเงิน

นอตอุดกระจก หัวเจดีย
น้ำเงิน

จานไฟสแตนเลส H8
น้ำเงิน

นอตครอบสายพาน H2
N-MAX/AEROX

อุดดุมลอใหญจี้ลาย H1
Click, Mi-o

บูชสแตนเลส

ปลายแฮนดเลส (H2)
KR

นอตอุดหัวโชค (H2)
KR

นอตอุดหัวโชค SONIC
H2

บูชชุดสี สแตนเลส

นอตรอยโชคสวิงอารมแตง สลักเบรค หัวเจาะดาว
HONDA

จุกลม ลูกเตา จุกลม ลูกสูบ

นอตอุดกระจก H1
น้ำเงิน

นอตอุดกระจก F8
น้ำเงิน

นอตจานดิส YAMAHA (F8)
น้ำเงิน

นอตคอนโซล ดอกไมบาง
6x12

เกลียวปลอย (H1)
Mi-o

เกลียวปลอย H2
5x25



ดุมดิสหนา Nova
น้ำเงิน

ดุมดรัมหลัง
Click

ดุมดรัมหลัง
WAVE

ดุมดรัมหลัง
Mi-o

ชุดดุมเงา
MSX

COVER, WATER PUMP
CBR150 / Sonic ฝาวาลว มีเนียม

MSX

ฝาปดปมน้ำ
CBR150 / Sonic

ชุดดุมเงา
PCX

กรอบปายสแตนเลส
น้ำเงิน

ยกโชค สแตนเลส
น้ำเงิน-ขาว

ยกโชค สแตนเลส
น้ำเงิน-ทอง

ประกับครัชมีเนียม

ประกับครัชมีเนียม
น้ำเงิน-ขาว

ประกับตุกตาแฮนด มีเนียม
น้ำเงิน-ทอง

ประกับครัชมีเนียม

กรอบปายสแตนเลส
น้ำเงิน-ทอง

กรอบปายสแตนเลส
น้ำเงินลาย

ชุดดุมเงา
KSR

ดุมดรัมหลัง
Sonic

ดุมดิสหนา Click
น้ำเงิน

ดุมดิสหนา Mi-o
น้ำเงิน



มือเบรคดิส WAVE
ทอง

มือเบรค-มือครัช
Sonic/CBR-150/Wave-z

Raider-150
มือเบรค-มือครัช

Sonic/CBR-150/Wave-z
Raider-150

สปริงขาตั้งเลส (คู)
YAMAHA

สปริงยึดทอสแตนเลส

4.80 CM

3.80 CM

ลวดยึดกระปุกปมลอย
น้ำเงิน ลวดยึดกระปุกปมลอย

น้ำเงิน-เลส
ลวดยึดกระปุกปมลอย

น้ำเงิน-ทอง

แขวนหมวก สแตนเลส

แขวนหมวกมีเนียม
น้ำเงิน-ขาว

แขวนหมวกมีเนียม HENG-2
น้ำเงิน-ขาว

แขวนหมวกสแตนเลส
น้ำเงิน-ทอง

แขวนหมวกมีเนียม
น้ำเงิน-ทอง

แขวนหมวกมีเนียม HENG-2
น้ำเงิน-ทอง

สปริงยึดทอ สแตนเลส
สปริงยึดทอ สแตนเลส

น้ำเงิน-ขาว

สปริงขาตั้งเลส (คู)
น้ำเงิน-เลส สปริงขาตั้งเลส (คู)

น้ำเงิน-ทอง สปริงขาตั้งขางเลส น้ำเงิน-ขาว

มือเบรคดิส WAVE
น้ำเงิน-ทอง สปริงขาตั้งเลส (คู)

HONDA



แฮนดเลสเตี้ย PCX
น้ำเงิน-ดาน

แฮนด PCX
น้ำเงิน-ขาว พันลาย

แฮนด PCX
น้ำเงิน-ขาว พันลาย แฮนดเลส PCX

น้ำเงิน-ทอง (SQ) แฮนดเลสเตี้ย PCX
น้ำเงินลาย

แฮนด PCX
น้ำเงิน-ทอง พันลาย

วงลอเหล็ก น้ำเงิน-ขาว วงลอเหล็ก น้ำเงิน

วงลอเหล็ก น้ำเงิน-ทอง วงลอเหล็ก รุง

วงลอเหล็ก น้ำเงินตัดทอง

ซ่ีลวด
น้ำเงิน-ทอง

บังโซสแตนเลส WAVE
น้ำเงินลาย บังโซสแตนเลส WAVE

น้ำเงิน-ขาว
บังโซสแตนเลส WAVE

น้ำเงิน-ทอง

ฝาครอบฝาสูบ
W110i/Dream Super Cub

ฝาครอบฝาสูบ
W110i/Dream Super Cub

ทออุดน้ำมัน น้ำเงินลาย

ตะกราสแตนเลส น้ำเงิน-ทอง ปลายกรวย 2.5 นิ้ว

ฝาครอบฝาสูบ(ซาย)
MSX



ยึดดึสมีเนียม สั้น, กลาง, ยาว

แหวนกลม #10 หัวจม Laser ดาว แหวนกลม #10 หัวแฉก Laser
แหวนมีเนียม #10

กล้ิงลาย

แหวนรองมีเนียม #10 เจาะ

มือลิงขามา มีเนียม
HONDA

มือลิงขามา มีเนียม
YAMAHA

สวิทชไฟกลม

จุกลม ลูกสูบ จุกลม ระเบิด จุกลม ลูกเตา

วงลอมีเนียม น้ำเงิน วงลอมีเนียม น้ำเงิน-ขาว วงลอมีเนียม น้ำเงิน-ทอง

แหวนมีเนียม#10 เจาะ(Set)
นอตเงิน

แหวนสีมีเนียม#10 Laser
นอตทอง

แหวนมีเนียมเจาะ#10 (Set)
นอตทอง

แหวน CNC #10 แหวนกลมหัวจม  #8

แคปซูล พรบ. สะทอนแสง
ขามีเนียม แหวนสะทอนแสง



นอตเลส “หัวเจาะ”
น้ำเงิน-ทอง

นอตเลส “หัวเจาะ”
น้ำเงิน-เลส นอตเลส “หัวเรียบสูง”

น้ำเงิน-เลส

นอตเลส “หัวเรียบสูง”
น้ำเงิน-ทอง

นอตเลสหัวเจาะดาว H1
น้ำเงิน-ทอง

นอตเลสหัวเจาะดาว H2
น้ำเงิน-ทอง

นอตจานดิส HONDA บาง นอตจานดิส YAMAHA บางเล็ก
8x15

นอตคอนโซล H2 นอตขาตั้งขาง WAVE (H2)
น้ำเงิน-ทอง

ชุดตั้งหางปลา H2

อุดน้ำมันหัวเจาะดาว
เกลียวหยาบ

อุดน้ำมันเครื่อง F2
น้ำเงิน-ทอง

อุดน้ำมันเครื่อง F3
น้ำเงิน-ทอง

จานไฟเลส H2 น้ำเงิน-ทอง
HONDA, YAMAHA

จานไฟเลส H3 น้ำเงิน-ทอง
HONDA, YAMAHA ตัวเมียยึดโชค WAVE

(H2)

นอตจานดิส YAMAHA ดอกไมบาง

นอตจานดิส YAMAHA
ดอกไมบางเล็ก

นอตจานดิส HONDA (H1)
8x15

นอตจานดิส YAMAHA (H2)
8x15



นอตอุดกระจก หัวเจาะ
น้ำเงิน-ทอง

นอตอุดกระจก H4
น้ำเงิน-ทอง

นอตอุดกระจก F8
น้ำเงิน-ทอง

จุกลม ลูกสูบ บูชสแตนเลส น้ำเงิน-ทอง ชุดบูชสี สแตนเลส

ปลายแฮนดเลส H2

หางปลาเลส W110i, W125
น้ำเงิน-เลส

หางปลาเลส W110i, W125
น้ำเงิน-ทอง

นอตอุดหัวโชค H2
น้ำเงิน-ทอง

ตัวเมียเจาะจี้ลาย ตัวเมียเลส (H1) อุดดุมลอเล็กจี้ลาย น้ำเงิน-ทอง
Click, Mi-o

นอตสเตยพักเทา WAVE
น้ำเงิน-ทอง

อุดดุมลอใหญจี้ลาย H1
Click, Mi-o

อุดดุมลอใหญจี้ลาย H1
Click, Mi-o

ปลายแฮนดเลส H2
KR

ปลายแฮนดเลส F2
น้ำเงิน-ทอง

ชุดตั้งมือลิงเลส รังผ้ึง ชุดตั้งมือลิง H2
น้ำเงิน-ทอง

นอตแผงคอ H2
Kawazaki
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