8795611

description

popis

1

Battery pack

Li-ion 40V baterie, 2500mAh

2

Right handle

pravý skelet

3

Left handle

levý skelet

4

coil holder

držák náhradní strunové cívky

5

wire coil holder

náhradní strunová cívka

6

plug-in holder

držadlo

7

male insert

vložka držadla

8

PCB (Printed Circuit Board)

PCB deska plošných spojů

9

Switchboard

rozvaděč

10

Switch board spring

pružina rozvaděče

11

heat shrink tubing

smršťovací hadička

12

self-locking switch spring

samosvorná pružina spínače

13

micro switch

mikro spínač

14

PCB box

box plošné desky

15

self-locking switch

samosvorný spínač

16

Internal wires

vnitřní vodiče

17

screw

šroub

18

aluminum tube spacing block

zarážka hliníkové trubky

19

upper aluminum tube

hliníková trubka část 1

20

front handle

přední rukojeť

21

front handle holder

přední držák rukojeti

22

front handle locking switch

zámek přední rukojeti

23

front handle connecting shaft

hřídelka zámku

24

wire protection cover

ochranný kryt

25

screwed tube

fixace hliníkové trubky - šroubovice

26

tightened tube

fixace hliníkové trubky - utažení

27

upper aluminum tube

hliníková trubka část 2

28

spring wire

stočený kabel

29

aluminum tube spacing block

zarážka hliníkové trubky

30

screw

šroub

31

right roll tube

pravá krytka Al. trubky

32

cross screw

křížový šroub

33

right trim

pravá redukce

34

right housing

pravý kryt motoru

35

trim

krytka

36

left roll tube

pravá krytka Al. trubky

37

roll tube

otočná trubka

38

screw

šroub

39

roll button

otočné tlačítko

40

roll button spring

pružina otočného tlačítka

41

shock pad

protinárazová podložka

42

brush motor

DC motor

qty/ks
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43

protect flower rack

chránítko na květiny

44

motor holder

držák motoru

45

outlet hole block

zdířka

46

wire coil holder

držák cívky

47

M5 spring washer

pružinová podložka M5

48

cross screw

křížový šroub

49

swivel nut

otočná matice

50

plain washer

podložka

51

stroke wire spring

pružina

52

M5 self-locking nut

samosvorná matice M5

53

wire wrapping holder

cívka na strunu

8795610A

54

line plate cover

krytka

8795610B

55

left housing

levý kryt motoru

56

wheel rack fixed plate

pevná destička nosiče kola

57

cross screw

křížový šroub

58

Spring Angle adjusting button

pružina tlačítka pro seřízení uhlu náklonu

59

Angle adjusting button

tlačítko seřízení úhlu náklonu

60

plum blossom screw

šroub

61

wheel rack

nosič kola

62

plain washer

podložka

63

trimming wheel

ořezávací kolo

64

Secant block

sečný břit pro strunu

65

protective cover

ochranný kryt

66

cross screw

křížový šroub

set order No. / obj. číslo
sady

8795610D

