
zwedenparts selectietermen 

 

 

 

 

2-draads 3-draads etc. 

A stijl bekleding 

aandrijfas kruisstuk 

aansteker 

aanstekerhuis 

accessoires 

accubeugel 

achterbank 

achterbankgreep 

achterbumper 

achterklepzuiger 

achterlicht fitting 

achterlicht huis 

achterlicht rim 

achterlichtglas 

achterlichthuis 

achterruitwiswas 

afdekplaat achterlicht 

afdekrand 

afsluitbare 

afsluiter kraan 

afsluiter valve 

afstandsbediening 

air bypass 

airbag plate 

airbag stuurunit 

airbagsensor 

airconditioning 

alarm ultrasonic detector 

alarm unit 

alarmsensor 

aleram sirene 

ambulance 

antennesleutel 

antenneversterker 

armsteun 

armsteun 

armsteunbout 

asbak 

asbakhouder 

ATE ABS computer 

automaat bedieningsplaat 

automaatpook 

autotelefoon 

bagageriem 

bak pookmoer 

bakeliet 

balk 

bediening hyjacker schokbrekers 

bekleding 

benzine 

benzineafsluiter 

benzinekachel 

benzineluikje 

benzineslang 

benzinetankvlotter 

benzinevlotter 

benzinevulpijp 

beugel voor achterbank 

beugel voor expansievat 

bevestigingsplaat 

bevestigingsprofiel 

binnenlampje 

binnenlijst 

binnenplaat 

binnenpot 

binnenspiegel 

binnenverlichting 

bobine 

bobine 

boordgereedschap 

Bosch module 

bovenklep 

brandstoftank 

buitenkabel 

buitenspiegel 

buitenthermometer 

bumperbevestigingrubber 

bumperbevestigingsplaat 

bumperrooster 

bumperrozet 

bumperrubber 

bumpersteun 

C stijl bekleding 

carburateurstang 

carburateurstuk 

carrosserie 

carterplug 

carterventilatie 

cassette houder 

cassettebox 

central lock 

choke 

chroomstrip achterzijruit 

compressor hyjacker schokbrekers 

computer 

console bak 

contactslot 

cruise control 

dakgreep 

dashboard 

dashboard light 

dashboard printplaat 

dashboardbakje 

dashboarddeel verwarming 

dashboardhandvat 

dashboardkast  -kastje 

dashboardplaat 

dashboardverlichting 

demist 

deurcontact 

deurvanger 

deurzwengel 

dichtingsplaat 

dimmer 

distrubutiedeksel 

dolby radio cassette 

doorvoer 



doosprofiel 

drukregelaarair 

duplo koplamp 

dynamo 

electra 

embleem hyjacker schokbrekers 

europa 

evenwichtsensor 

expansievat 

fake radio 

fasten seabelts 

fitting 

fittingplaat achterlicht 

fuelmeter 

fuseekogel 

gasafsluiter 

gaskoppeling 

gasslang 

gasstang steun 

gasveer combi 

geel 

gereedschapsset 

gevarendriehoek 

glaasje 

glasbout 

glijpen 

gootstrip 

gordel 

gordelgeleider 

gordelkapje 

gordelophangbeugel 

gordelsluiting 

gordelvanger 

gordelvanger 

gordelvanger 

gordelvanger achterbank 

goud 

grill cover 

grille 

handle cruisecontrol 

handrem hendel 

handrem oog 

handschoenvak 

handvat 

hazard 

heating 

hendel handrem 

hitteplaat carburatuur 

hoedenplankventilator 

hoekbeugel dashboard 

hondenrek 

hoogteversteller 

hyjacker 

inbouwset 

injection unit 

injector 

instrumentpaneel 

interieurhaakje 

isolator plaat 

Jensen zie 1800J P1800J 

Jetronic 

kabelboom 

kachel regelklep 

kachelbevestging plaat 

kachelklep 

kachelmotor 

kachelslangverdeelstuk 

kacheluitblaasmond 

kentekenplaat 

kentekenplaathouder 

kentekenplaatverlichting 

kentekenverlichting 

kentekenverlichting 

kentekenverlichting fitting 

kentekenverlichting glaasje 

kilometerteller 

kilometertellerkabel hoekstuk 

klem 

klembeugel 

klokje fuel benzine brandstof 

klokje klokjes 

klokpaneel 

klop sensor 

koekoek richtingwijzer 

koffer 

kofferbakslot 

koffergreep  -dekselgreep 

kofferrubber 

kofferverlichting 

kogelbout gasstang 

kogeleind gasstang 

koolborstels 

kopboutset 

koplampbevestigingsring 

koplamppot 

koplamprand 

koplampsierring 

koplampsteller 

koplampstelmotor 

koplampwisser 

koppelingbediening 

koppelinghevel 

koppelinghevel 

kunststof radiateur 

lamphouder 

lampje 

lasmoer 

leeslamp 

lendesteun 

links 

LPG computer 

luchtfilterhuis 

luchtfilterplaat 

luchtinlaatslang 

luchtkanaal 

luchtluikje 

luchtmassameter 

luchtrooster 

luchtroosterpaneel 

luidspreker 

manometer 

marine 

middenconsole 



mistlamp 

montageplaat 

motor 

motorkap windhaak 

motorkapgrendel 

motorkapkabel 

motorkapplaat 

motorkapscharnier 

motorkapslotplaat 

motorkapsluiting 

motorkapvanger 

motorkapveer 

motorruimte 

motorunit 

Motronic 

muntvak 

naafdopje 

naafdopje vlinderventiel 

neusstrip 

NiCd battery backup siren 

nummerplaathouder 

oil pressure meter 

oil temp meter 

oliedrukmeter 

oliepomp 

oliescheider 

olietemperatuur 

ontsteking 

ophangplaat 

overdrive relais 

paneel 

patrol 

pechlamp 

pedaalschakelaar 

Pierburg klep 

pitmanarm 

plafondgreep 

POLAR 

pomp 

pook automaat 

pookmoer 

portier 

portiergreep 

portierkruk 

portieropener 

portierslot 

portierslotraam 

portiervanger 

quartz 

raambedieningspaneel 

raamgeleider portier 

raamhouder 

raamketting 

raammotor 

raamopdraaimechanisme 

raamschakelaar 

raamslinger 

raamzwengel 

radardetector 

radiator 

radiatorslang 

radio afdekplaatje 

radio front plaat 

radio speaker 

radiomontageframe 

radiomontageplaat plastic 

radioplaatje  radioplaat 

reastaat 

rechts 

reflector  -huis 

regelklep kachel 

relais 

relaisplaat 

remankerplaat 

remklauw 

remleidingverdeelblok 

remvloeistofreservoir 

reostat 

reservewiel 

richtingwijzer 

richtingwijzerglas 

richtingwijzerhandle 

richtingwijzerrand 

riem reservewiel 

rolgordijn 

rolhoes 

rood 

rooster 

ruitensproeipomp 

ruitensproeitankje 

ruitenwisserarm 

ruitenwissermotor 

ruitenwisserpomp 

ruitmechanisme 

schakelaar druk 

schakelaar hazard 

schakelaar trek 

schakelaar wip 

schakelpaneel 

scharnier 

scharnier acherrruit 

scharnierplaat 

scheerraamhandle 

schokbrekers 

schterlichtglas 

seatbelts 

sensor 

sigarenaansteker 

sirene 

slaapstoelbeslag 

sleutel sleutels 

slotcylinder 

slotknopje 

slotmotor 

slotvanger 

spanningsregelaar 

spanningsstabilisator 

spatbord 

spatlap 

spatlapplaat 

spatplaat 

speaker 

speakerplaat 



speakerplatrand 

speakerrooster 

spiegelglas 

spiegelsteun 

spoilermistlamp 

stabilisatorstang 

stadslicht 

stang 

startmotor 

stenenplaat 

steuergerät 

steun dashboardkastje 

stoelkruk 

stoelrail 

stoprubber 

stuurbuis 

stuurdop 

stuurembleem 

stuurkapje 

stuurkogel 

stuurkolombeugel 

stuurkolomschakelaar 

stuurnaaf 

tankdeksel 

tankmeter 

tankvlotter 

telefoonhouder 

tellerbak 

tellerkabel 

tellerkabel L stuk 

tellerkabel tandwiel 

temperatuur sensor 

thermostaathuis 

tijdklok 

tijdklokje 

tochtraam 

toerenteller 

toeterdop 

toeterring 

tracs 

transponder 

trekhaakdop 

tunnelconsole 

tunneldeksel 

turbo 

tweeter 

uitblaasmond 

uitlaatbeugel 

uitlaatklep 

uitlaatsteun 

uitschuifspiegel 

urenteller 

vacuumklep 

vacuumtank 

vacuumvervroeging 

valve klep 

vangbeugel 

veerschotel 

ventilatierooster 

ventilatorblad 

verdeelstuk 

verlichting 

verlichting fitting 

verlichting glaasje 

verlichting moerknop 

verlichting veerklem 

versnellingsbak balk 

versnellingsbak flens 

verwarmingsbediening 

verwarmingsknop 

verwarmingspaneel 

vlinderwiel 

vloerluik 

vlotter 

voetpomp 

Volvo switch 

Volvosound 

vooras bumper 

voorbumper rooster 

voorschakelweerstand 

vraagbaak 

vulnippel 

vulpijp 

vulstuk 

warmtewisselaar 

water temp meter 

waterreservoir 

watertemperatuur 

waterthermometer 

wielbout 

wielsierring 

windhaak motorkap 

wis/was 

wisserarm 

wisserblad 

zeef 

zekering 

zekeringdeksel 

zekeringkast 

zekeringtang 

zilver 

zonneklep 

zuiger 

  
  
 


