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posi-

tion
description popis QTY

order no./ objednací 

číslo

1 switch push rod group sestava táhla spínače 1

1-1 wheel pin čep 1

1-2 slide wheel kolo 1

1-3 switch push rod táhlo spínače 1

2 right rear left handle pravá polovina rukojeti 1

3 self-tapping screw samořezný šroub 4

4 grip protiskluzový obal rukojeti 1

5 pump group sestava olejového čerpadla 1 405612-5

5-1 pump fix board základna čerpadla 1

5-2 worm gear převodové kolo 1

5-3 worm wheel šnekové převodové kolo 1

5-4 piston píst 1

5-5 piston support příruba pístu 1

5-6 0 seal O kroužek t

5-7 piston sleeve pouzdro pístu 1

5-8 oil pump main body tělo čerpadla 1

5-9 screw šroub 2

5-10 oil hose hadička 2

6 self-tapping screw šroub 2

7 fender krytka 1 405612-7

8 produce oil mouth výstup mazání řetězu 1 405612-8

8-1 O rubber ring O gumový kroužek 2

8-2 oil adaptor olejový adaptér 1

9 brake lever brzda 1 405612-9

9-1 machine screw šroub 1

9-2 brake washer brzdové obložení 1

9-3 spring slice plátek brzdy 19-3 spring slice plátek brzdy 1

9-4 divider rod rozdělovací osa 1

9-5 gasket těsnění 1

9-6 brake lever spring pružina páky brzdy 1

9-7 brake lever fix board základní deska brzdy 1

9-8 brake lever páka brzdy 1

10 cotrol switch bezpečnostní mikrospínač 1 405612-10

11 E circlip E kroužek 1

12 sprocket řetězka 1 405612-12

13 bonnet gland krytka 1 405612-13

14 spring pružina 1

15 output shaft group sestava výstupní hřídele 1 405612-15

15-1 output shaft výstupní hřídel 1

15-2 brake spring pružina przdy 1 405612-15-2

15-3 shaft sleeve pouzdro hřídele 1

15-4 big umbrella gear planetové převodové kolo 1

15-5 608Z rear bearing ložisko 608Z 1

15-6 self-tapping screw šroub 1

16 oil tank group sestava olejové nádrže 1 405612-16

16-1 produce oil adaptor výstupní adaptér 1

16-2 sponge filtr 1

16-3 tank adptor plug choke adaptér filtru 1

16-4 rubber sleeve gumové pouzdro 1

16-5 oil tank olejová nádrž 1

17 self-tapping screw šroub 1

18 chain bar lišta řetězu 1

19 chain řetěz 1 405612B



20 blade cover kryt řetězu 1

21 self-tapping screw šroub 1

22 tension screw šroub napínání řetězu 1 405612-22

23 seal těsnění 1 405612-23

24 end cap group koncovka skupiny 1

25 press screw knoflík 1 405612-25

25-1 knob insert vložka knoflíku 1

25-2 spring pružina 1

25-3 adjusting knob nastavovací knoflík 1

25-4 circlip for shaft pojistný kroužek 1

25-5 brand label informační štítek 1

25-6 end cap kryt řetězky 1

25-7 retaining ring pojistný kroužek 1

25-8 holder podložka 1

25-9 spiral wheel kolo se spirálovitou drážkou 1

25-10 push board přítlačná deska 1

25-11 junction sleeve příruba 1

26 middle cover group sestava krytu převodové skříně 1 405612-26

26-1 6900Z bearing ložisko 6900 Z 1

26-2 seal těsnění 1

26-3 middle coyer insert vložka krytu 1

26-4 machine screw šroub 1

26-5 seal gasket těsnění 1

26-6 middle cover kryt převodové skříně 1

26-7 machine screw šroub 6

27 self tapping screw šroub 1

28 self tapping screw šroub 1

29 self tapping screw šroub 1

30 buffer board protskluzová deska 1 405612-30

31 connection wire propojovací vodič 131 connection wire propojovací vodič 1

32 switch trigger páka brzdy 1

33 tank cover group sestava uzávěru olejové nádrže 1 405612-33

33-1 valve ventil 1

33-2 seal těsnění 1

33-3 tank cover uzávěr nádrže 1

33-4 sponge filtr 1

33-5 air bag průhled 1

33-6 press seal těsnění 1

34 self-tapping screw šroub 4

35 gear box převodová skříň 1

36 self-tapping screw šroub 2

37 nut matice 1

38 small unbrella gear hnací planetové kolo 1 405612-38

39 rotor group sestava rotoru 1

39-1 62011 front bearfng ložisko 62011 1

39-2 rotor rotor 1 405612-39-2

39-3 5087 rear bearing ložisko 5087 1

40 housing group sestava šasi 1

40-1 wind shield protiprachový kryt 1 405612-40-1

40-2 self-lapping screw šroub 2

45-3 stator stator 1 405612-45-3

40-4 housing kryt statoru 1

40-5 brush držák uhlíkového kartáče 2 405612-40-5

41 capactitor kondenzátor 1 405612-41

42 front handle sestava přední rukojeti 1

42-1 left handle levá polovina rukojeti 1



42-2 right handle pravá polovina rukojeti 1

42-3 self tapping screw šroub 7

43 self tapping screw šroub 1

44 handle group sestava rukojeti 1

44-1 cable přívodní kabel 1

44-2 cable sleeve ochrana kabelu 1

44-3 rear left handle levá polovina rukojeti 1

44-4 cable holder svorka kabelu 1

44-5 self-tapping screw šroub 2

45 switch press knob tlačítko spínače 1 405612-45

46 switch spínač 1 405612-46

47 brush cover krytka uhlíkového kartáče 2 405612-47

48 brush uhlíková kartáč 2 405612C

49 push rod spring pružina 1

50 self-tapping screw šroub 1

51 self tapping screw šroub 2


