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description popis qty/ks
order No. / obj. 

číslo dílu
set order No. / 
obj. číslo sady

1 150 wheels kolečka 4

2 screw šroub 4

3 150 wheel cover kryt koleček 4

4 pressing plate plát 4

5 right axle bracket 1 pravý držák nápravy 1

6 front axle přední náprava 1

7 left axle bracket levý držák nápravy 1

8 connecting shaft spojovací hřídel 1

9 adjust the connecting rod ojnice 1

10 counterweight tension spring tažná pružina protizávaží 1

11 screw šroub 37

12 rear axle zadní náprava 1

13 right axle bracket 2 pravý držák nápravy 2 1

14 connecting shaft spojovací hřídel 1

15 gear handle nastavení výšky nápravy 1

16 screw šroub 1

17 screw šroub 1

18 spring washer pružinová podložka 1

19 330 blade nůž 1

20 knife holder držák nože 1

21 non-woven bags netkaný měch 1

22 330 chassis podvozek 1

23 chassis cover kryt podvozku 1

24 flat Washers plochá podložka 1

25 screw šroub 8

26 gasket těsnění 1

27 brushless motor bez uhlíkový motor 1

28 motor base základna motoru 1

29 cable clamp kabelová svorka 2

30 plug-in seat zásuvný modul 2

31 battery pack holder držák baterie 1

32 30l set the grass držák látkového pytle na trávu 1

33 screw šroub 2

34 top cover of grass collecting box horní kryt sběrného koše na trávu 1

35 30l cloth bag 30L látkový pytel 1

36 set straw box handle rukojeť 1

37 damper tlumič 1

38 switch pressure plate přepínací přítlačná deska 1

39 micro Switch mikro spínač 1

40 female terminal koncovka samice 2

41 internal wire vnitřní vodič 1

42 internal wire vnitřní vodič 1

43 Internal wire vnitřní vodič 1



description popis qty/ks
order No. / obj. 

číslo dílu
set order No. / 
obj. číslo sady

44 internal wire vnitřní vodič 1

45 chassis podvozek 1

46 screw šroub 1

47 transparent cover průhledný kryt 1

48 security key bezpečnostní klíč 1

49 thread vlákno  

50 case handle rukojeť pouzdra 1

51 rear cover pressure plate přítlačná deska zadního krytu 2

52 rear cover torsion spring torzní pružina zadního krytu 1

53 rear cover zadní kryt 1

54 screw šroub 10

55 quick assembly wrench nut matice pro rychlou montáž klíče 4

56 quick release wrench rychloupínací klíč 4

57 quick release wrench gasket rychloupínací klíčové těsnění 4

58 right rotating bracket cover pravý otočný držák krytu 1

59 right rotating bracket cover pravý otočný držák krytu 1

60 screw šroub 2

61 left rotating bracket levá otočná konzola 1

62 left rotation bracket cover kryt levého otočného držáku 1

63 down putter spodní část rukojeti 2

64 line card držák kabelu 2

65 headless power cord kabel 1

66 screw šroub 2

67 parallel push rod vrchní část rukojeti 1

68 switch box gland vývodka spínací skříňky 1

69 switch box spínací skříňka 1

70 rocker switch kolébkový spínač 1

71 spring leaf pružinový list 2

72 switch spring spínací pružina 1

73 button knoflík 1

74 switch cover kryt spínače 1

75 switch wrench klička spínače 1

76 3-hole female terminal sleeve 3-polova koncovka 1

77 female terminal koncovka 2

78 2-hole female terminal sleeve 2-polova koncovka 1

79 E2 controller components součást ovladače E2 1

80 screw šroub 2


