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description popis qty/ks
order No. / obj. 

číslo dílu
set order No. / 
obj. číslo sady

1 knife pouch pouzdro na nůž 1

2 sliding shoe kluzní kolečko 2

3 flat washer podložka 2

4 spring washer pružinová podložka 2

5 screw šroub 2

6 screw šroub 4

7 screw šroub 2

8 center bracket pressing plate přítlačná deska se středovou konzolou 1

9 410 pruning blade assembly sestava prořezávací čepele 1

10 flat washer podložka 2

11 eccentric gear excentrické ozubené kolo 1

12 duplicate gear dvojité ozubené kolo 1

13 screw šroub 2

14 center bearing bracket středová konzola 1

15 screw šroub 2

16 motor pinion motorový pastorek 1

17 590 motor motor 1

18 C28 inductance indukční cívka 1

19 screw šroub 21

20 U-shaped decorative cover dekorativní kryt ve tvaru písmene U 4

21 the left casing levé pouzdro 1

22 button knoflík 2

23 button in the spring pružina knoflíku 2

24 left rotating arm levé otočné rameno 1

25 internal wires vnitřní vodiče 1

26 socket zásuvka 1

27 internal wires vnitřní vodiče 1

28 right arm pravé rameno 1

29 right casing pravé pouzdro 1

30 hexagonal aluminum tube šestihranná hliníková trubka 1

31 screw šroub 1

32 screw šroub 1

33 locking plate zajišťovací deska 1

34 tube pin kolík 4

35 lock sleeve zamykací pouzdro 1

36 glass fiber tube trubice ze skleněných vláken 1

37 sponge casing madlo 1

38 link set spojka 1

39 locating sleeve objímka 1

40 screw šroub 1

41 power master plug-in napájecí zástrčka 2

42 stick plug left levá krytka zástrčky 1

43 screw šroub 2
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obj. číslo sady

44 stick plug right pravá krytka zástrčky 1

45 stop block koncovka 1

46 screw šroub 2

47 the locking sleeve cover uzamykající pouzdro 1

48 spring wire pružinový drát 1

49 straps popruh 1

50 screw šroub 1

51 the right handle pravá rukojeť 1

52 button in the spring pružina tlačítka 1

53 switch the trigger spoušť spínače 1

54 reverse lock button tlačítko zpětného zámku 1

55 switch self - locking spring zajišťovací pružina 1

56 microswitch mikro spínač 1

57 20V discharge board assembly sestava řídící desky 1

58 a plugin zástrčkové kontakty pro baterii 1

59 internal wires vnitřní vodiče 1

60 the left handle levá rukojeť 1

61 battery pack baterie 1


