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description popis qty/ks
order No. / obj. 

číslo dílu
set order No. / 
obj. číslo sady

1 blades čepele

8895602B
čepel na živý 

plot

2 blades čepele

3 axle hřídel

4 nuts matice

5 gasket těsnění

6 screws šrouby

7 blades čepele

8895602A 
čepel na trávu

8 blades čepele

9 E retainer ring pojistný kroužek E

10 gasket těsnění

11 rivet nýt

12 cage knob knoflík zámku

13 spring in cage knob pružina zámku

14 light cover lehký kryt

15 gasket těsnění

16 fixed mount pevný držák

17 sponge mat stírací rohož

18 380 motor motor 380

19 gear box převodovka

20 axle nosný hřídel

21 gasket těsnění

22 eccentric gear sleeve excentr

23 gear ozubené kolo

24 motor screw šroub motoru

25 motor gear ozubené kolo motoru

26 duplicate gear ozubené dvojkolí

27 axle hřídel

28 under cover spodní kryt

29 pusher posunovač

30 spring pružina

31 PCB board for switch PCB deska spínače

32 switch button tlačítko spínače

33 Li-lon battery cell Li-ion 7,2V baterie

34 PCB board for battery PCB plošní deska baterie

35 left and right decorative pieces levá a pravá ozdobná část

36 left and right housing levý a pravý kryt

37 screw šroub

38 shelf nosič

39 wheel cap kryt kola

40 wheels kola

41 rotating head cover rotační kryt hlavy

42 spin button tlačítko pro změnu natočení
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43 spring pružina

44 axle osa kol

45 spring wire kabel v teleskopické násadě

8895602C

46 handle aluminum tube držák hliníkové trubky

47 swivel nut otočná matice aretace teleskopické násady

48 threaded rod šroubovice aretace teleskopické násady

49 handle aluminum tube hliníková tyč

50 connector konektor

51 locking press button zamykací tlačítko

52 switch button spínací tlačítko

53 left and right handle housing levá a pravá rukojeť krytu

54 left and right decorative pieces levé a pravé ozdobné části      

55 charger nabíječka 8895602D

56 switch tlačítko spínače


