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description popis qty/ks
order No. / obj. 

číslo dílu
set order No. / 
obj. číslo sady

1 crankcase kliková škříň

2 crank shaft kliková hřídel

3 connecting rod ojnice

4 bolt šroub

5 gasket těsnění

6 crank case cover kryt klikové skříně

7 gasket těsnění

8 oil glass olejoznak

9 bolt šroub

10 washer podložka

11 spring pružina

12 breath přetlakový ventil

13 circlip pojistný kroužek

14 piston pin pístní čep

15 piston píst

16 piston ring pístní kroužek

17 piston ring pístní kroužek

18 gasket těsnění

19 cylinder válec

20 round pin kulatý kolík

21 valve slice ventilový plátek

22 valve gasket těsnění ventilu

23 valve ventil

24 valve slice plátky ventilu

25 pressing plate přítlačná deska

26 spring pružina

27 bolt šroub

28 head gasket těsnění hlavy

29 cylinder head hlava válce

30 washer těsnění

31 spring pružina

32 bolt šroub

33 elbow exhaust koleno výfuku

34 oil filter vzduchový filtr 418201F

35 cover kryt

36 washer podložka

37 bolt šroub

38 circlip pojistný kroužek

39 fan větrák

40 bolt šroub

41 spring pružná podložka

42 washer podložka

43 rear bearing crank zadní klika ložiska



description popis qty/ks
order No. / obj. 

číslo dílu
set order No. / 
obj. číslo sady

44 stator stator

45 capacitance kondenzátor

46 bearing ložisko

47 rotator rotátor

48 bearing ložisko

49 oil sealing olejové těsnění

50 pressure control system regulace tlaku systému

51 bolt šroub

52 washer podložka

53 bolt šroub

54 spring pružina

55 nut matice

56 pressure switch tlakový spínač

57 connect redukce

58 support nosník

59 safety valle bezpečnostní ventil

60 air cock rychlospojka vzduchové hadice

61 regulator regulátor

62 bolt šroub

63 pressure gauge manometr

64 exhaust nut výfuková matice

65 exhaust pipe výfukové potrubí

66 check valle kontrolní ventil

67 unloading nut převlečená matice

68 unloading pipe trubka

69 bolt šroub

70 washer podložka

71 nut kolečko

72 drain cook podložka

73 nut matice

74 drain cook odkalovací ventil

75 nut matice

76 washer podložka

77 cushion foot gumová noha

78 washer podložka

79 bolt šroub

80 tank tlaková nádoba

81 handle grip rukojeť držadla

82 plug zástrčka

83 electrical wire elektrický drát


