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description popis qty/ks
order No. / 

obj. číslo dílu

set order No. 
/ obj. číslo 

sady

1 hexagon socket cap screws šroub

2 outside flange vnější příruba

3 blade řezný kotouč

4 down plate vnitřní příruba

5 shaft ring hřídelový kroužek

6 activities cover kryt

7 sliding shield twist spring kluzná pružina posuvného štítu

8 shaft hřídel

9 gear převodová skříň

10 bearing ložisko

11 selflock block samo západka

12 big gear velké ozubené kolo

13 left fixed guard levá chránička

14 pan tapping screw šroub

15 pan screw šroub

16 locate file mat gumová zarážka

17 right  fixed guard pravá chránička

18 screw šroub

19 dust-proof pad prachotěsná podložka

20 shaft lock spring pružina zámku hřídele

21 the spindle lock lever páka aretace vřetena

22 self-lock button tlačítko zámku

23 needle bearing jehlové ložisko

24 tooth lid zadní část převodové skříně

25 screw šroub

26 pan tapping screw šroub

27 left housing levý kryt

28 motor gear pastorek

29 motor motor

30 wind shield ring prachovka

31 switch  lock knob knoflík zámku

32 switch button spring pružina spínacího tlačítka

33 switch spínač

34 glue pillar lepicí sloupek

35 right housing pravý kryt

36 pan tapping screw šroub

37 back cover zadní kryt

38 butterfly nut křídlová matice

39 gasket těsnění

40 square neck bolt čtyřhranný šroub

41 machine pin kolík



description popis qty/ks
order No. / 

obj. číslo dílu

set order No. 
/ obj. číslo 

sady

42 pin holder držák kolíku

43 battery pack baterie

44 depth bracket hloubkový držák

45  rivets nýt

46 aluminum  base hliníková základna

47 guide retainer spring vodicí pružina

48 guide retainer nut vodicí pojistná matice

49 cylindrical tip screw šroub

50 Square neck bolt čtyřhranný šroub

51 angle brackets konzola

52 hexagon nut matice

53 gasket těsnění
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Tady k tomuto výkresu nepřeišel popis.


