
409115



posi-

tion
description popis QTY

order no./ objednací 

číslo

1 ribbed v-belt klínový řemen 409115-1

2 wheel řemenice 409115-2

3 bearing ložisko 409115-3

4 plane iron hoblovací nůž 409115A

5 spring columnar pin čep 409115-5

6 plane flange příruba nože 409115-6

7 plane-flange screw čroub 409115-7

8 plane spring pružina 409115-8

9 wheel unašeč nožů

10 inner hex screw šroub

11 dia6 spring washer pružná podložka 6

12 dia6 flat washer plochá podložka 6

13 bearing flange(left) příruba ložiska

14 limited ring zarážka

15 dia5 teeth circle pružná podložka 5

16 fixed bedplate pevná část pracovní plochy

17 bearing flange(right) příruba ložiska

18 spring pružina 409115-18

19 circlip pojistný kroužek

20 double-blade block úchyt

21 double-blade bearing ložisko

22 protection lock knob čep ochranného krytu

23 protection flange příruba ochranného krytu

24 protection ochranný kryt

25 protction support plate držák ochranného krytu

26 protction end-plate bočnice ochranného krytu

27 pan hd tapping screw šroub27 pan hd tapping screw šroub

28 csk hd screw šroub

29 csk hd screw šroub

30 protection support rod podstavec ochranného krytu

31 protection limited plate podložka

32 dia5 flat washer plochá podložka 5

33 dia5 spring washer pružná podložka 5

34 pan hd screw šroub

35 lifting locked knob matice

36 inner hex screw šroub

37 pan hd tapping screw šroub

38 wheel cover plate kryt řemene 409115-38

39 arrowhead lable štítek

40 case foot gumová protiskluzová noha

41 case šasi

42 overdrive protection proudový jistič 409115-42

43 case cover-plate spodní krycí deska

44 indicator ukazatel hloubky úběru materiálu

45 bedplate-depth lable stupnice úběru materiálu

46 gear cover vložka

47 gear osa

48 magnet switch spínač 409115-48

49 capacitance kondenzátor

50 switch box krycí skříň spínače 409115-50

51 protective ring průchodka

52 cable plug konektor kabelu

53 pan hd tapping screw šroub



54 plate vodítko materiálu

55 inner hex screw šroub

56
plate fixed seat kolejnice posunu vodítka materiálu

57 knob screw šroub

58 locked knob spring pružina

59 plate locked knob páka fixace vodítka materiálu

60 knob-screw šroub

61 slip locked block matice

62 pointer ukazatel

63
angle lable stupnice nastavení úhlu sklonu 

materiálu

64 plate locked block deska uzamčena blok

65 square head bolt matice

66
rolling block sedlo nastavení úhlu sklonu materiálu

67 lock nut pojistná matice

68 angle limited plate zarážka

69 screw šroub

70 hex nut šestihranná matice

71 csk hd screw šroub

72 hex screw šroub

73 inner hex screw šroub

74 inner hex screw šroub

75
lifting block jezdec nastavení úhlu úběru materiálu

76 slip block kolejnice vodítka materiálu

77 protection cover chránič přívodního kabelu

78 tension disc svorka přívodního kabelu

79 plug cable přívodní kabel79 plug cable přívodní kabel

80 stripper plate pracovní přípravek

81 active bedplate nastavovací část pracovní desky

82 double head bolt šroub

83 dia6 wave washer pružná podložka 6

84 dia6 big flat washer plochá podložka 6

85 feed lable informační štítek

86 thin hex nut matice

87 limited ring podpěra

88 adjustable bolt šroub

89 adjustable knob matice

90 moter wheel řemenice 409115-90

91 moter stand kryt

92 inner hex screw šroub

93 wind shield(left) uložení (levá polovina)

94 wing shield(right) uložení (pravá polovina)

95 motor end-cover uzávěr šasi motoru

96 rotor rotor 409115-96

97 6101bearing ložisko 6101 409115-97

98 pan hd tapping screw šroub

99 bearing ring pouzdro ložiska

100 stator stator 409115-100

101 induction indukční cívka

102 motor cable kabel motoru

103 cable clamp2 svorka kabelu

104 housing šasi motoru

105 carbon brush cover krytka uhlíkového kartáče 409115-105



106 carbon brush uhlíkový kartáč 409115-106

107 brush holder držák uhlíkového kartáče 409115-107

108 pan hd screw šroub 409115-108


