
 

 



 
Position  Part number Název Name 

1 23600105103  poklice předního kola Front wheel cover 

2 26800401601  ložisko kola bearing 

3 25400200305  přední kolo Front wheel 

4 26800706201  Přítlačná podložka wave washer 

5 26300137502  přední osa kol front wheel axle 

6 25237600101  lůžko přední osy spodní lower support of axle 

7 25237600201  lůžko přední osy horní upper support of axle 

8 25400201901  zadní kolo rear wheel 

10 26801111201  pružina přední osy front axle spring 

11 26300137801  táhlo zdvihu height adjusting rod 

12 25208700105  vnitřní kryt zadního kola rear wheel inner cover 

13 269003001023 pastorek pojezdu levý left output gear 

14 23600105303  poklice zadního kola rear wheel cover 

16 25229500101  ozubený věnec rear wheel gear ring 

26 23600118601  držák spodního madla levý left bracket of lower handle 

27 26300136601  osa víka koše rear board axle 

28 26801113901  pružina víka koše pravá right spring of rear board 

31 25100108501  tvarová podložka curled washer 

32 25261100101 Svorka bowdenu Cable clamp 

33 26300138504 spodní madlo lower handle 

34 26809004801  čep páky column pin 

35 25236400101  páka rychloupínání locking handle 

36 26300111901  přítlačná podložka pressing plate 

40 25239900103  usměrňovač bočního výhozu side-discharge protecting cover 

41 29100120001  bowden pojezdu driving cable 

42 25239800102  klapka bočního výhozu side-discharge cover board 

46 25600101901  návlek madla handle sheath 

47 26300139003  páka pojezdu driving pulling pole 

49 23600153101  páka brzdy motoru flameout pulling pole 

51 26300168401  držák madla startéru starter rope hook 

52 25100137818  potah koše grass catcher bag 

53 26300138101  rám koše grass catcher frame 

54 26800402301  ložisko bearing 

55 26900300203 pastorek pojezdu pravý right output gear 

57 26300137201  zadní osa kol rear wheel axle 
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58 25400105401  madlo páky zdvihu lever handle 

59 26300139601  páka zdvihu height adjustment lever 

60 23600118701  držák spodního madla pravý right bracket of lower handle 

61 26900203001  domeček ložiska bearing housing 

63 23100102501  hřeben zdvihu height adjusting board 

64 26300124401  pojistka zadní osy rear axle fixed ring 

65 26300107601 Podložka Washer 

67 25100202901  klínový řemen V10x862 v-belt V10x862 

68 23050103601  převodovka pojezdu gearbox assembly 

69 26809000102  čep column pin 

70 26300401701  řemenice motoru engine sheave 

70A 26801118001 vratná pružina páky převodky gearbox return spring 

71 26800300502  šroubek řemenice locking screw 

72 25255900102  kryt klínového řemene belt wheel protecting cover 

74 26809000201  klínek unašeče flat pin 

75 26300244801  unašeč nože blade holder 

76 26300155102  žací nůž blade 

77 26300107302  podložka šroubu nože blade bolt dish washer 

78 26800606501  šroub nože blade bolt 

81 25239600102 přední kryt deck front cover 

85 25232600101  mulčovací záslepka mulching plug-in 

86 26300218302  pant klapky výhozu side-discharge fixing board 

87 26200101901  osa klapky výhozu side-discharge positioned shaft 

88 26801113002  pružina klapky výhozu side cover board spring 

92 29100133301  bowden brzdy motoru flameout cable 

93 25233600102  držák bowdenu cable fixing board 

99 25238400101  madlo koše grass catcher handle 

100 25238200101  horní díl koše grass catcher plastic cover 

102 25205500103  vnitřní kroužek aretace madla inner adjusting gear ring 

103 25205400103  vnější kroužek aretace madla outer adjusting gear ring 

104 25236500101  křídlová matice knob nut 

106 29100110001  bowden sytiče choke cable 

107 25239100101  tvarová podložka curled washer 

109 25239300101  kryt držáku páky vnější outside positioned support 

110 25239300201  kryt držáku páky vnitřní inside positioned support 

111 25238800101  držák páky pulling pole holder 
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112 25239300301  vnitřní doraz inner cover 

114 25240200101  víko panelu panel cover 

115 25247400101 Horní díl panelu Panel upper part 

116 23000425901 Zásobník panelu Panel 

117 25240300102 Spodní díl panelu Panel lower part 

118 25238700101 Kulisa páky Lever seat 

119 26300139301  páka sytiče choke pulling pole 

120 25239200101  madlo páky  lever handle 

122 26300139501  Záchyt bowdenu cable fixing plate 

124 26801104201 Pružina Spring 

125 25237100101 Tlačítko Button 

126 25237200101 Přítlačná deska Pressure washer 

129 26801113801  pružina víka koše levá left spring of rear board 

132 25231900101  pouzdro unašeče nože blade holder bushing 

135 25258500101  držák bowdenu cable fixing board 

136 29100110902  bowden variátoru variable speed cable 

137 26300165201 Spodní kulisa páky Lower lever seat 

138 26300139401  páka variátoru variable speed pulling rod 

139 25239000101 Kulisa páky Lever seat 

140 26900205401  blok držáku variable lever gear block 

141 26801114301  pružina variátoru spring 

142 26300222901 Horní deska variátoru Upper board 

143 26400105601  řemenice variátoru variable speed wheel 

145 26300223001  čep desky variátoru fixing pin 

146 26300222801 Spodní deska variátoru Lower board 

147 26400108201  spodní polovina řemenice variable lower belt wheel 

148 26400105401  horní polovina řemenice variable upper belt wheel 

149 26801115202  pružina spring 

150 26300145701  podložka pressing washer 

152 26800612301  šroub hexagon bolt 

153 26800401501  ložisko bearing   

154 26300171201  držák řemenice belt wheel fixing plate 

155 26801113601  pružina spring 

159 23600126601  přední madlo panelu front panel handle 

160 26800903401 Třmenový kroužek E clip 

 


