
 



 No. Název množství  

1 bezp. štítek (Waring label) 1 

2 cívka (nductance) 1 

3 kryt spínače (witch box) 1 

4 tyč spínače (driving lever) 1 

5 kondenzátor (capacitor) 1 

6 vypínač (switch) 1 

7 manžeta (tarpaulin) 2 

8 průchodka (water proof stopper) 1 

9 kryt spínače (switch cover) 1 

10 držák pistole (gun holder) 1 

11 kryt ventilátoru (fan cover) 1 

12 manžeta (fan cover strainer) 1 

13 průchodka (fan water proof) 2 

14 tlačítko (button) 1 

15 kryt motoru (engine cover) 1 

16 zátka (damping ring) 2 

17 deska (fan cover front strainer) 1 

18 motor + čerpadlo(motor pump) 1 

19 tlaková hadice (pressure hose) 1 

20 madlo (Short handle) 1 

21 pistole (Gun) 1 

22 nástavec bajonetu (the joint lance) 1 

23 maska (Front decorate board) 1 

24 štít vypínače (Knob decorate board) 1 

25 tlačítko (knob) 1 

26 kryt tlačítka (knob cover) 1 

27 bajonet (jet lance) 1 

28 redukce na hadici (water inlet connector) 1 

29 zátka (inlet tube cover) 1 

30 přední kryt (front housing) 1 

31 průchodka(cable sheath) 1 

32 úchyt kabelu (cable plate) 1 

33 šroub (Screw ST3*12) 3 

34 kabel (cable) 1 

35 těsnící blok (sealing block) 1 

36 zadní kryt (rear housing) 1 

37 krytka koleček (wheel cover) 2 

38 štítek (Rating label) 1 

39 nádoba na saponát (soap bottle) 1 

40 šroub (Screw ST3.5*13F) 11 

41 držák příslušenství (accessories holder) 1 

42 hák kabelu (cable hook) 1 

43 šroub (Screw St4.8*20) 2 

44 šroub (Screw 4.8*16) 7 



45 volitelná prachovka (fan cover strainer) 1 

opitonal 46 volitelný kryt motoru 1 

47 volitelný motor + čerpadlo 1 

48 turbo bajonet 

 

1  

49 Sací tuba 1  



 



číslo englisch název 

REPW100-A1.1 valve nut zátka 

REPW100-A1.2 O-ring o-kroužek 

REPW100-A1.3 oulet valve assemble ventil (1kus) 

REPW100-A1.6 Y-seal gufero 

REPW100-A1.7 Inlet valve kit ventil pístu (1kus) 

REPW100-A2.1 seal bracket sedlo 

REPW100-A2.2 piston oil seal gufero pístku 

REPW100-A2.4 bypass valve kit tlakový spínač 

REPW100-A2.5 micro-switch kit tlakový spínač elektro 

REPW100-A2.7 piston kit píst 

REPW100-C3 peach-shape ring těsnění 

REPW100-B7 gear převod 

REPW100-AB    komplet čerpadlo vč. převodu a tl. spínače 


