
GT 55 T (8895402)



posi-

tion
description popis QTY

order no./ objednací 

číslo

1 Plug + power cord VDE plug + Y002 Plug + power cord VDE plug + Y002 1

2 strain relief ochrana přívodního kabelu 1

3 main switch hlavní vypínač 1 8895402-3

4 spring pružina 1 8895402-4

5 trigger spoušť 1 8895402-5

6 spring 2 pružina 2 1 8895402-6

7 self locking button samozamykací tlačítko 1 8895402-7

8 terminal block 2X2,5mm2 svorkovnice 1 8895402-8

9 rolling button pojistka 1 8895402-9

10 clamp 2pcs + screw 4pcs svorka 2ks + šroub 4ks 2 8895402-10

11 button support podpora tlačítka 1

12 spring 1,0 10,0 x 32,0 pružina 1,0 10,0 x 32,0 1

13 button cover kryt tlačítka 1

14 screw ST 4,2 x 15 samořezný šroub 4,2 x 15 17

15 main handle housing hlavní rukojeť 1

16 housing cover kryt rukojeti 1

17 housing support rukojeť 1

18 front handle přední (přídavná) rukojeť 1

19 rear insulation covering zadní izolační kryt 1

20 screw ST 3 x 6 samořezný šrou 3 x 6 2

21 extension tube kit soustava teleskopických tyčí 1 8895402-21

22 decorative block support podpěra dekorativního bloku 1

23 housing support rozpěra těla stroje 1

24 bush o8xo8x5 podložka o8xo8x5 1

25 pedal pojistka-pedál 1 8895402-25

26 left joint cover levý kryt kolene 1

27 right joint cover pravý kryt kolene 1

28 housing cover kryt těla stroje 128 housing cover kryt těla stroje 1

29 decorative block cover dekorační krytí 1

30 flat washer I o5 plochá podložka I o5 1

31 iron pole tyčka 1

32 flat washer II o4 plochá podložka II o4 5

33 spring pružina 1

34 flat washer III o4,2xo12x1,0 plochá podložka III o4,2xo12x1,0 1

35 adjusting patch indexace pohybu kloubu 1

36 motor kit (rotor,stator, 607Z , 627Z , carbon brush 14x7x5, carbon brush bracket, pin F2,8, screw M4x70, spring washer o4, inductance)sestava motoru (rotor,stator, 607Z , 627Z , 2x uhlíkový kartáč 14x7x5, 2x zarážka uhlíkového kartáče, čep F2,8, šroub M4x70, pružná podložka o4, cívka)1 8895402-36

37 insulate block izolační blok 1

38 screw M4x10 + flat washer o4 šroub M4x10 + podložka o4 3

39 wheel fixing pin čep fixace kola 1

40 guide wheel vodící kolo 1

41 guide wheel bracket zábrana vodícího kola 1

42 screw ST 4,2 x 18 samořezný šroub  4,2 x 18 4

43 shield kryt 1

44 blade čepel 1

45 screw ST 4,2x10 samořezný šroub 4,2x10 2

46 blade cover kryt čepele 1

47 slider posuvník 1

48 compression spring o0,5 o4x21 kompresní pružina o0,5 o4x21 1

49 bush o13xo8,5x13 pouzdro 1

50 fan (nylon string reservoir) žací zásobník s ventilátorem 1 8895402-50

51 flange nut příruba 1 8895402-51

52 nut cover kryt příruby 1 8895402-52

53 1pc spool + nylon string 2x4,5m o1,2mm 1ks cívka + nylonová struna 2x4,5m o1,2mm 1 8895402-53

54 retaining cap víčko žacího zásobníku 1 8895402B

55 capacitor 0,33uF 250V kondenzátor 0,33uF 250V 1


