
  BCSدروگرهای دو چرخ 

 

 مجموعه دستگاه بدون موتور و متعلقات

 نام کاال شماره نام کاال شماره

 T,  T  دنده سرعت  84 روكش الستيكي اهرم 1

 شافت كالچ LM      P.T.O 84اهرم افقي كنترل   2

   * LM      Mپيچ دو سر روزه  05 پين ضامن 3

   * LM      Dپين درپوش عقب گيربكس  01 واشر ساده 8

      SKF بلبرينگ انتهايي شافت كالچ P.T.O 02پالستيكي باالي اهرم  سيبك 0

 خار رينگي LM      03پين سيبك پالستيكي باال    6

 BCS    LMنشيمنگاه پايه فرمان      LM      P.T.O 08اهرم عمودي كنترل  7

      LMبراكت كناري   P.T.O 00سيبك پالستيكي پايين اهرم  4

 واشر فنري 06    8*25پين رول   4

 پيچ 07 مجموعه كامل ستون فرمان 15

 بوش لرزشگير سيستم فرمان 04 واشر ساده اهرم كنترل پايين 11

 پيچ LM      04اورينگ  12

 مهره اورينگ دار P.T.O 65 محور درگير كننده 13

      LMبراكت اهرم كنترل حركت  61 8*22*18كاسه نمد شافت كنترل دنده   18

 مهره اورينگي 62 فنر دنده عقب 10

 واشر موجي 63 بوش فاصله انداز اهرم ماهك دنده 16

   *  Mپيچ دو سر رزوه  LM       68براكت بيروني دنده عقب  17

      LMدرپوش عقب گيربكس  LM     P.T.O 60براكت بيروني  14

    -    BCSساچمه ضامن     66 پين چاكدار 14

  P.T.Oزيرساچمه  فنر 67 پيچ 25

 P.T.Oشافت خروجي  64 مهره اورينگ دار 21

 P.T.O     7*00*34كاسه نمد شافت   LM      D  64واشر بشقابي  22

   Dخار رينگي   LM     75كوتاه     -اهرم كالچ  23

       SKF      بلبرينگ   71 قرقره سيم كالچ 28

 P.T.Oدنده كشويي  72 گردگير كالچ 20

 P.T.Oدنده   LM       73رينگ چرخ  26

 ماهك دنده 78 855×4تيوپ الستيك  27

 اهرم ماهك دنده 16A  855*4     70الستيك   24

 دنده با شيار داخلي BCS     LM 76واشر زيركالچ      24
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  Dواشر بشقابي  77 بلبرينگ پشت كالچ 35

 پيچ واسطه دنده عقب 74 پيچ واسطه موتور 31

 دنده عقب BCS     LM 74طه بين موتور و پوسته گيربكس   واس 32

 رولبرينگ دنده عقب 45 واسطه بين موتور و پوسته گيربكس )يانمار( 32

 BCS    =    LMشافت دنده عقب  M  41مهره نازك نگهدارنده روي تيغه  33

 بلبرينگ M *   42پيچ دو سر رزوه روي كالچ  38

 وبلدنده د 43 خار ميل لنگ 30

 نگهدارنده دنده عقب  48 كالچ مخروطي كامل 36

 نگهدارنده دنده عقب 48 پوسته بلبرينگ كالچ  37

       LMدرپوش بغل گيربكس   40 6*24*10كاسه نمد شافت كالچ  34

 واشر ساده 46 بلبرينگ 34

 پيچ 47 دنده كرانويل 85

 پيچ آلن BCS LM       44واشر درپوش گيربكس     81

 شافت چرخ  LM       44درپوش باال گيربكس   82

 خار شافت چرخ 45 گيج روغن گيربكس 83

 فاصله انداز شافت چرخ 41 اورينگ گيج روغن 88

 15*02*20كاسه نمد شافت چرخ   LM      M *   42پيچ دو سر رزوه    80

 توپي چرخ با پيچ LM      43واشر لقي گير شافت مارپيچ     86

   Dواشر بشقابي  48 ينگيخار ر 87

 نام کاال شماره
 047دستگاه و متعلقات خاص دروگر 

   Mمهره قفلي  40

 نام کاال شماره   *  Mپيچ دو سر رزوه  46

 كاسه نمد D   1واشر لبه دار  47

 بلبرينگ 2 مهره 44

 بوش LM      3اهرم عمودي تعويض دنده  44

 بلبرينگ LM      8ه   نگهدارنده اهرم افقي تعويض دند 155

 واشر شيم LM      0بوش فاصله انداز اهرم عمودي تعويض دنده   151

 كوپلينگ درگيري قفل ديفرانسيل 6 ساچمه ضامن  152

 واشر شيم 7 فنر ساچمه ضامن دنده 153

 مهره 4 سيبك پالستيكي اهرم 158

 واشر موجدار LM       4اهرم افقي تعويض دنده   150
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 پيچ دو سر رزوه 15 افت مارپيچ گيربكسش 156

 توپي چرخ BCS     12دنده سه گانه  157

 واشر پشت توپي 13 دنده يك گيربكس  154

 ديفرانسيل 18 دنده لغزنده سرعت  154

 دنده سر شافت چرخ PTO 10كيت دنده كشويي و  115

 پيچ دو سر رزوه 16 047های  دروگر  مجموعه دنده

 بوش BCS     17 دنده سه پله 111

 مهره قفلي BCS     14دنده يك گيربكس  112

 پايه نگهدارنده سيم قفل ديفرانسيل BCS     14دنده كشويي باال  113

 واشر 25 027های دروگر  مجموعه دنده

 پيچ BCS     21دنده سه پله  118

 اهرم درگيري قفل ديفرانسيل BCS     22دنده يك گيربكس  110

 اورينگ BCS     23لغزنده سرعت دنده  116
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 مجموعه ترانسميشن

 نام کاال شماره نام کاال شماره

 واشر موج دار 87 پيچ  1

 مجموعه دوشاخه و دسته شاتون ترانسميشن 84 واشر  2

 گريسخور دنده ريز 84 كوپلينگ اتصال باالي ترانسميشن  3

 بلبرينگ 05 خار رينگي 8

 رولبرينگ دو شاخه ترانسميشن 01 واشر زير كوپلينگ ترانسميشن روغني  0

 پين )شافت مخروطي( حركت تيغه 02 گريسخور دنده ريز 6

 پيچ آلني  00 بلبرينگ 7

 پين چاكدار  06 مهره 4

 دسته شاتون ترانسميشن 07 واشر بشقابي 4

 واشر بشقابي 04 واشر پوسته ترانسميشن روغني  15

 مهره اورينگ دار 04 دو سر رزوه پيچ 11

 گريسخور دنده ريز 65 پيچ 12

 پيچ جانبي پايه ترانسميشن 61 واشر بشقابي 13

 مهره اورينگ دار 62 مهره  18

 واشر بشقابي  63 بلبرينگ انتهايي شافت كالچ 10

 پيچ روي پايه ترانسميشن 68 بازوي اكسان تريك ترانسميشن روغني  16

 مهره اورينگ دار  60 شافت دنده ترانسميشن روغني  17

 واشر ساده  66 بلبرينگ 14

 پيچ 67 خار رينگي 14

 يوق ترانسميشن 64 كاسه نمد 25

 پيچ  64 واشر بشقابي  21

 لرزشگير كاور ترانسميشن  75 مهره  22

 واشر موج  71 مهره اورينگ دار 23

 باال Uبراكت  72 واشر بشقابي 28

 مهره اورينگ دار  73 سته شاتون ترانسميشن روغن د 20

 مهره اورينگ دار  78 بوش حركت تيغه 26

 پايين Uبراكت  70 سيبك شافت لنگ ترانسميشن روغني  24

 واشر فنري 76 شافت لنگ ترانسميشن روغن  24

 پيچ 77 بلبرينگ  35
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 پيچ براكت  74 كاسه نمد 31

 كاور محافظ ترانسميشن 74 كاور محافظ ترانسميشن روغني  32

 الستيك روي كاور ترانسميشن 45 پيچ كوپلينگ ترانسميشن 33

 پيچ پايين كاور ترانسميشن 41 واشر  38

   پوسته شافت لنگ ترانسميشن 30

   بلبرينگ  36

   پوسته شافت لنگ ترانسميشن 37

   درپوش باال ترانسميشن 34

   خار رينگي ترانسميشن 34

   لنگ ترانسميشن  شافت 85

   بلبرينگ شافت لنگ 81

   درپوش بلبرينگ پايين ترانسميشن 82

   دو شاخه ترانسميشن  83

   رولبرينگ دو شاخه ترانسميشن 88

   درپوش دو شاخه ترانسميشن 80

   مهره اورينگ دار  86
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 ترانسميشن طرح سولومجموعه 

 نام کاال شماره نام کاال شماره

 واشر آببندي دنباله ترانسميشن 16 تون بيرونيشا 1

 87بلبرينگ  17 مجموعه پين و بوش حركت تيغه 2

 (24كاسه نمد كوچك ) 14 82كاسه نمد  3

 پيچ قفل كن دنباله ترانسميشن 14 82رولبرينگ  8

 پوسته دنباله 25 بدنه اصلي ترانسميشن 0

 رگوشدنباله چها 21 واشر آببندي درپوش كف ترانسميشن 6

 28قطر      بلبرينگ  22 قسمت پاييني رولبرينگ 7

 كوپلينگ اتصال باالي ترانسميشن 23 87خار رينگي شافت  4

 2واشر تخت  28 واشر فنري بشقابي 4

 پيستون برنزي 20 شاتون ترانسميشن   Mمهره  15

 پيچ سوپاپ دار ورودي روغن 26 درپوش كف 11

 شاتون داخلي و بيروني   *  پين  27 گريس خور دنده ريز 12

     *  Mپيچ دو سر رزوه  13

   شاتون داخلي 18

   ميل لنگ 10
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 مجموعه کاتر بار

 نام کاال شماره نام کاال شماره

 مهره اورينگ دار 26 پيچ 1

 110اسكيت كاتر بار  D  27واشر بشقابي  2

 پيچ  24 نگهدارنده روي تيغه 3

   * Mپيچ چهار گوش  M  24ه روي تيغه مهره نازك نگهدارند 8

 پيچ مغزي نگهدارنده تيغه  35 پيچ  0

 مهره پيچ مغزي 31 نگهدارنده پشت تيغه  6

 پيچ نگهدارنده  32 پيچ  7

 110نگهدارنده تيغه  33 155مجموعه اسكيت كاتر بار  4

   *  Mپيچ دو سر رزوه  38 محافظ جانبي تيغه  4

 واشر فاصله انداز كاتر بار 30 پرچ بلند فابريك 15

 پيچ جانبي تنظيم كوپلينگ  36 صفحه تميز كننده تيغه  11

 پيچ روي كوپلينگ تيغه  37 انگشتي تكي 12

 كوپلينگ حركت تيغه   34 انگشتي دوبل 13

 110بغل تيغه سمت چپ كاتربار  34  155تيغه زير كوپلينگ كاتر بار  18

 110زير كوپلينگ كاتر بار  تيغه 85 پرچ كوتاه فابريك  10
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 صفحه تميز كننده كاتربار 81 بدون ناخن-155تيغچه  16

 پرچ بلند 82 155شيم زير صفحه اتصال كاتربار  17

 110تيغچه  83 صفحه اتصال تيغه برش 14

 پرچ كوتاه  88 پيچ دو سر رزوه صفجه اتصال برش 14

 پيچ محافظ جانبي تيغه  80 واشر بشقابي  25

 بوش پايه تيغه 86 هرهم 21

 110تسمه راهنما پشت تيغه كاتربار  87 پيچ  22

 ناخن دوبل تيغه  84 110ميله راهنماي كاتربار  23

  155تيغه كامل  84 110بغل تيغه سمت راست كاتربار  28

 110تيغه كامل  05 واشر ساده  20



  BCSدروگرهای دو چرخ 

 



  BCSدروگرهای دو چرخ 

 

 ها و فرمان مجموعه کنترل

 نام کاال شماره نام کاال شماره

 كاور روي فرمان 31 واشر فنري 1

 كاور جعبه ابزار 32 مجموعه دسته  گاز 2

 فنر پين قفلي 33 اهرم تغيير جهت 3

 محور عمودي پايه فرمان 38 رابط اهرم سيم دنده عقب 8

     LMپين قفلي تنظيم فرمان      30 پيچ بوشي اهرم تغيير جهت 0

 اندسته تنظيم ارتفاع فرم 36 8*25پين رول   6

 كاور دسته تنظيم فرمان SKN 37سيم گاز    7

 گيره اهرم كنترل 34 مهره نازك 4

 پيچ دسته تنظيم ارتفاع فرمان 34 پيچ تنظيم سيم 4

 فنر دسته تنظيم فرمان SKN 85سيم دنده عقب  15

     LMمتعلقات فلزي پايه فرمان   81 سيم گير 11

  LM          Dواشر بشقابي  82 پيچ براكت 12

 پيچ سوكت مادگي 83 فرمان باال 13

 واشر ساده LM       88پيچ تنظيم سيم     18

 سوكت مادگي خاموش كن LM       80سيم گير اهرم تغيير جهت   10

     LMسوكت نري    LM     86اهرم قفلي گردش فرمان  16

 نشيمنگاه الستيكي كاور LM     87كابل و سيم خاموش كن  17

       U   LM براكت 84 ره اورينگ دارمه 14

 پيچ 84 نگهدارنده سيم خاموش كن 14

     LMبوش مخروطي پايه فرمان     05 اهرم خاموش كن 25

     LMپايه فرمان    LM     01پين دسته خاموش كن  21

       LMپايه كرپي فرمان   02 دسته الستيكي فرمان 22

 كرپي فرمان 03 دسته كالچ 23

     LMفنر كششي  08 فنر دسته كالچ    28

 بست نگهدارنده 00 بوش دسته كالچ  20

     LMفنر فشاري خاموش كن موتور   06 پيچ 26

 پين نگهدارنده فنر خاموش كن 07 ضامن دسته كالچ 27

   نگهدارنده روكش سيم 24

   سيم گير 24
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       LMسيم رابط گردش فرمان  35

 

 

 

 

 

 

 

 

 


