


Pozice Objednací číslo Název Name

1 739000001 hřídel šnekového kola worm wheel shaft
2 739000002 těsnění převodovky gear case sealing strips
3 739000003 levý kryt převodovky left gear case
4  matka nut
5 739000005 pravý nůž blade assy
6  šroub M8X40 screw M8x40
7  šroub screw
8 739000008 ochranný kryt guard plate
9 739000009 lůžko motoru motor support plate

10  matka nut
11 739000011 spojka splined sleeve
12 739000012 deska rotor locating plate
13  kuličkové ložisko ball bearing
14 739000014 spodní kryt motoru motor front-end
15 739000015 rotor rotor
16  šroub M5X80 screw M5x80
17  podložka washer
18 739000018 stator stator
19  kuličkové ložisko ball bearing
20 739000020 spínač tepelné ochrany thermal protection switch
21 739000021 kryt kola wheel cover
22  matka M5 nut M5
23  šroub ST3X8 screw ST3X8
24 739000024 držák uhlíku brush frame
25 739000025 uhlík brush
26 739000026 vrchní kryt motoru motor back-end
27 739000027 kryt  housing
28  šroub ST4X16 screw ST4X16
29  šroub ST4X16 screw ST4X16
30  průchodka kabelu cable sleeve
31  svorka kabelu cable clamp
32 739000032 vrchní kryt housing cover
33 739000033 držák hlavního madla main handle clamp
34 739000034 hlavní madlo pravé main handle R
35 739000035 tlačitko spínače switch button
36 739000036 pružina tlačítka spínače switch button spring
37 739000037 kolébka spínače switch wrench
38 739000038 pružina kolébky spínače switch wrench spring
39 739000039 spínač  switch
40 739000040 hlavní madlo levé main handle L
41  přívodní kabel plug
42  kabel power line



43  šroub screw
44 739000044 řidítka - střední část No.2 handle bar
45  držák kabelu cable clip
46 739000046 indukční cívka square inductive
47  podložka 22mm washer 22mm
48 739000048 křídlová matice plastová knob

49 739000049 řidítka - spodní část pravá 
strana No.1 handle bar R

50  šroub ST4X20 screw ST4X20
51 739000051 pěnová vložka 1 sponge mat 1
52 739000052 pěnová vložka 2 sponge mat 2
53 739000053 spojovací hřídel connecting shaft
54 739000054 gumové těsnění 14 rubber seal 14
55 739000055 kondenzátor capacitor
56  kuličkové ložisko ball bearing
57 739000057 šneková hřídel worm shaft
58 739000058 šnek worm wheel  
59 739000059 pero flat key
60  podložka 19mm washer 19mm
61 739000061 pouzdro oil bearing
62 739000062 pravý kryt převodovky right gear case
63 739000063 levý nůž blade assy L
64  šroub M6X18 screw M6X18
65 739000065 O kroužek O ring
66  šroub M10X10 screw M10X10
67 739000067 gumové těsnění 19 rubber seal 19
68 739000068 chránič gumového těsnění rubber seal guard
69 739000069 držák deputy handle R
70 739000070 řidítka - vrchní část No.3 handle bar
71 739000071 držák deputy handle L
72  šroub ST3X12 screw ST3X12
73 739000073 křídlová matice plastová big dial the twist
74  podložka 5mm washer 5mm

75 739000075 držák wheel connecting plate fixed 
seat

76  šroub M5x16 screw M5X16
77 739000077 řidítka - spodní část levá strana No.1 handle bar L
78 739000078 osa kol wheel support
79 739000079 kolo wheel
80  křížový šroub M5X14 cross screw M5X14
81 739000081 obutí kola wheel knot


