


description popis qty/ks
order No. / obj. 

číslo dílu
set order No. / 
obj. číslo sady

1 laser bottom laser 1

2 laser component laser souprava 1

3 Protection of steel wire drátěná ochranná krytka 1

4 Reciprocating screw positioning plate vratná deska 1

5 ball slide klouzne pouzdro unášeče pilového listu 1

6 Tool reset spring pružina 1

7 Reciprocating lever components (fast) unášeč pilového listu 1

8 Shaft sleeve hřídelová objímka 1

9 Needle roller set K060907 jehličkové ložisko 1

10 gear component komponenty převodovky 1

11 Cylindrical roller váleček 4

12 Decorative covers ozdobný kryt 1

13 Laser positioning spring laserová polohovací pružina 1

14 Dust - proof piece prachovka 1

15 Oil baffle gasket olejové těsnění 1

16 Oil pad podložka 1

17 screw ST4*30 šroub ST4*30 2

18 rotor rotor 1

19 carbon brush uhlíkový kartáč 2 8893103C

20 brush holder držák kartáčku 2

21 screw ST4*25 šroub ST4*25 1

22 screw ST4*16 šroub ST4*16 12

23 Stator stator 1

24 dust tube nástavec pro potrubí na odsávaní pilin 1

25 Speed control board component regulace rychlosti 1

26 left and right housing levé a pravé pouzdro 1

27 switch spínač 1

28 terminal terminál 1

29 Cable clamp (UL) kabelová svorka (UL) 1

30 cable sheath kabelová průchodka 1

31 cable kabel 1

32 indicator component světlo napájení 1

33 Power indicator lamp shad krytka světla napájení 1

34 spanner S=3 klíč S=3 1

35 spanner S=4 klíč S=4 1

36 screw ST4*12 šroub ST4*12 1

37  sealing column záslepka 1

38 Transparent cover průhledný kryt 1

39 adjust shaft polohovací hřídel 1

40 ball  φ4 kulička 1

41 Knob positioning spring pružina knoflíku 1

42 Tool knob polohovací knoflík 1

43 Tool support reset torsion spring pružina 1
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44 Tool support positioning small shaft hřídelka 1

45 Tool support components držák a vodící kolečko pilového listu 1

46 Rod guide components vodící pravítko 1

47 Wind deflector deflektor 1

48 Vacuum blower push button tlačítko 1

49 Bottom plate positioning plate spodní deska 1

50 guide rod clamping screw upínací šroub 2

51 Alu. base component nastavitelná základna 1

52 Bottom plate spodní upínací deska 1

53 screw M4*16 šroub M4*16 2

54 base sheath návlek základny 1


