air cushion vehicle vznášedlo
air freight letecké zboží (dopravované letecky)
air grid provzdušňovací rošt
air humidifier zvlhčovač vzduchu
air humidity vlhkost vzduchu
air moistener zvlhčovač vzduchu
air moisture vlhkost vzduchu
air refrigeration chlazení vzduchem
air shuttle letecká kyvadlová přeprava
airway bill letecký nákladní list
aisle ulička (např. ve skladě mezi regály)
aisle roof pultová střecha
algorithm algoritmus
alkali-proof paper papír odolný vůči alkáliím
alkali-resistant odolný vůči alkáliím
all-metal truck with tiltable body celokovový
výklopný neckový vozík
allocation rozvržení, rozmístění
allowed time povolený čas
alpha koeficient alfa
amidships uprostřed lodi
anti-dumping duty protidumpingové clo
antiice device odmrazovací zařízení
antiicing device odmrazovací zařízení
antique paper matový papír z měkkých vláken,
matový papír z měkkých vláken (s nízkou
objemovou hmotností)
apparent damage zjevné poškození
application package aplikační programy,
programový balíček pro počítač
applied cost aplikované náklady
applied direct labour jednicové mzdy, přímé
mzdové náklady
applied overhead cost přímé režijní náklady
apron odbavovací plocha
apron conveyor článkový dopravník
articulated bus článkový autobus
as seen podle vidění, na základě prohlídky
ash conveyor dopravník na popel
asphalt felt asfaltovaná krytinová lepenka
assemble sestavovat
assembling sestavování
assembly montážní skupina
assembly conveyor montážní dopravník
assembly crane montážní jeřáb
assembly diagram montážní schéma
assembly drawing montážní výkres
assembly parts list kusovník montážní skupiny
Association for payments clearing services
sdružení pro clearingové služby
atlas formát papíru 660 x 914 mm
automated warehouse system automatizovaný
skladovací systém
automatic feeder automatický podavač
automatic tool handling mechanism samočinný
podávač nástroje (např. v robotizaci)

ABC classification klasifikace ABC
ABC inventory control řízení stavů zásob
metodou ABC
abrasion otěr
absolute prostý
abutment pressure patkový tlak
acceptance přejímka, převzetí
acceptance of goods přijetí zboží
acceptance trial přejímací zkouška (např. jízda,
plavba)
access road přístupová cesta
account balance zůstatek účtu
account classification účtová osnova
account current běžný účet
account receivable pohledávka
account sales vyúčtování prodeje, prodejní výkaz
account terms běžné platební podmínky
account trading vypořádání kurzových rozdílů
(na burze)
acid tank nádrž na kyseliny
acknowledgement potvrzení o přijetí, doklad o
potvrzení, ověřovací klausule, uznání
acquisition costs náklady objednávání
act of God vyšší moc
active inventory aktivní zásoby
actual costs skutečné náklady
actual reserves zjištěné zásoby, skutečné zásoby
actuator ovladač stroje
adaptive smoothing adaptivní vyrovnávání
adjustable balance weight představitelné
protizávaží
administration costs administrativní středisko
advice of despatch návěští o dopravě
aeration of receipt potvrzení o příjmu
aerator aerátor, provzdušňovač
aerodrome code letter kódové písmeno letiště
aerodrome code number kódová číslice letiště
aerodrome of destination cílové letiště
aerodrome of entry vstupní letiště
aerodrome zone letištní okrsek
aeronautical information service letecká
informační služba
aeronautical route chart mapa leteckých linek
agent jednatel, obchodní zástupce
aggregate inventory celkové úhrnné zásoby
air blast cooling chlazení silným proudem
vzduchu
air blast freezing zmrazování silným proudem
vzduchu
air cargo letecký náklad
air carrier dopravní letoun, letecká dopravní
společnost
air cooled chlazený vzduchem
air cooling chlazení vzduchem
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automatic train control samočinný zabezpečovač
(želez.)
automatic train-stopping device autostop
automatically guided vehicle automaticky řízené
vozidlo
availability pohotovost
average adjuster havarijní komisař, dispašér
average agent havarijní komisař, dispašér
average demand průměrná poptávka
average inventory level průměrná úroveň zásob
average statement havarijní certifikát, dispaš
average taker havarijní komisař, dispašér
aviation broker letecký makléř
award arbitrážní rozhodnutí
azure laid paper namodralý žebrovaný papír
B.S.F. normalizovaný závit
back letter krycí dopis
back load zpáteční náklad
back ring přidržovací kroužek, kroužek pod ústím
láhve
backed note povolení k nalodění zboží
backing paper podlepovací papír
backorder zpětná objednávka
backorder costs náklady spojené s vystavením
zpětné objednávky
backward scheduling zpětné operativní plánování
backward tilt zadní naklopení vidlic (zdviženého
vozíku)
bag pytel
bag feeder podavač pytlů
bag filing machine pytlovací stroj
bag machine stroj na výrobu pytlů
bag paper pytlový papír
baggage car zavazadlový vůz
baggage trolley zavazadlový vozík
bagging machine sešívací stroj (na pytle)
bagging platform pytlovací plošina
baking oven vypalovací pec
balance beam rameno vah, vahadlo
balance bridge sklopný most
balance-of-stores record záznam o stavu skladů
balanced vyvážený
balanced drive dělený pohon (podvěsného
dopravníku)
balanced loading vyvážené vytěžování
balancing machine vyvažovací stroj
baler balicí lis
baling paper balíkový papír
baling press paketovací lis
ballast zátěž, štěrkopísek
ballast wagon štěrkový vůz
ballasting zaštěrkování kolejí
band balance pásová váha
band brake pásová brzda
band conveyor pásový dopravník
banding machine lepička obalů

bar chart sloupkový diagram
bar code čárkový kód
barge říční člun, vlečný nákladní člun
barrel barel
barrel cargo náklad v barelech, sudový náklad
base pipeline stock minimální průběžná zásoba
base series základní časové řady
basic producer prvovýrobce
basic steel zásaditá ocel
basil tříslená nebarvená ovčina
bast paper hnědý balicí papír
batch dávka, partie, série, várka
batch bin násypka skladače
batcher dávkovač (stroj)
batching dávkovací, dávkování, navinování
batching machine navinovací stroj
batching plant dávkovací zařízení, betonárka
batching tanker for stabilizing liquid dávkovací
vůz na stabilizační kapaliny
battery stacker bateriový vysokozdvižný vozík
battery truck akumulátorový vozík
battery vehicle akumulátorová ještěrka
beam balance kamenové váhy
belt pás, pás, řemen
belt and bucket elevator pásový korečkový
elevátor
belt cleaner čistič pásu (pásového dopravníku)
belt conveying pásová doprava/přeprava
belt conveyor pásový dopravník
belt elevator pásový elevátor
belt feeder podávací pás, pásový podavač
belt freezer pásový zmrazovač
belt loader pásový nakladač
belt telescopic boom conveyor pásový
teleskopický výložníkový dopravník
berth přístaviště, místo v přístavu, kde může loď
stát, lodní kabina/kajuta
berth cargo náklad při liniové dopravě
berth charter pronájem lodního prostoru
berth clause přístavní doložka
berthage přístavní poplatek
beverage can nápojová plechovka
bill of entry celní prohlášení
bill of lading konosament
bill of material file ústřední databáze materiálu
bill of sale kupní smlouva
bill of sight předběžná celní deklarace
bill of store povolení bezcelního zpětného dovozu
zboží
bill of stores zásobovací list
bin location file databáze rozmístění zásob
bin racking ukládání zásobníků do regálu
bin reserve system of inventory control systém
dvou zásobníků
bin tag systém stálé zásoby
blanket order rámcová objednávka
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blast freezing zmrazování silným proudem
vzduchu
bleeding cock vypouštěcí kohout
block control skupinová kontrola výroby
blockrinser blokový vyplachovací stroj láhví
apod.
blower cooling chlazení ventilátorem
board liner potahovací stroj na lepenku
board machine stroj na výrobu lepenky,
kartovaný stroj
boarding bednění, obíjení prkny
body of wagon skříň nákladního vozu
bogie podvozek
bogie engine podvozková lokomotiva
bogus karton nižší jakosti, balicí papír/karton nižší
jakosti
bond paper bankovní papír
bonded fabric kašírovaná/vrstvená tkanina,
laminát
bonded warehouse celní skladiště
book-muslim jemný mušelín
boom výložník, rameno, otočný trn zdvižného
vozíku
boom extension vysunutí výložníku u jeřábu
boom retraction zatažení výložníku u jeřábu
booth stánek, kóje
bottle láhev
bottle cap uzávěr láhve
bottle capper uzavíračka lahví
bottle crate přepravka lahví
bottle divider oddělovač, odlučovač lahví
bottle lid víčko láhve
bottle washer myčka láhví
bottleneck hrdlo láhve
box bedna, krabice, skříň, truhlík
box pallet skříňová paleta
box pallet with double floor dvoupodlažní paleta
brace vzpěra, výztuha
branch track přípojná kolej
brand značka, tovární značka, značkovat
break down selhat
break-down porucha, defekt
breakdown prvotní porucha
breakdown crane pomocný jeřáb, havarijní jeřáb
brick cihla
British Standards Institution Britský úřad pro
normalizaci
broad load hrubá zátěž
broker agent, broker
brokerage dohodné, provize, zprostředkovatelská
odměna, jednatelství, makléřství
Brussels tariff nomenclature bruselská
nomenklatura
bubbler probublávač, plynová promývačka
bucket koreček
bucket conveyor korečkový dopravník

bucket dredger korečkový bagr
bucket hoist korečkový elevátor/výtah
bucket tripper výsypka korečků
buffer stock vyrovnávací sklad/zásoba
bulk lodní prostor, náklad, objem, hromada,
hromadný
bulk batcher objemový dávkovač
bulk cargo hromadný náklad
bulk density sypká hmotnost
bulk handling equipment dopravník na sypký
materiál volně ložený
bulky item hromadná položka, hromadný náklad
bull chain podélný řetězový dopravník
bunching machine svazkovací stroj
bundling machine ovazovací, páskovací automat
burning kiln vypalovací pec
burr hladítko
cab kabina
cab protector ochrana střechy, kabiny
cabin budka
cabin baggage příruční zavazadlo
cabinet drier skříňová sušárna
cable lano, kabel, telegrafovat
cable belt conveyor lanopásový dopravník
cable brake lanová brzda
cable crane lanový jeřáb
cable hauling přibližování lanovkami
cable paper kabelový papír
cable protective sleeve ochranný obal kabelu
cable railway lanovka, lanová dráha
cableway fixed-end mast pevná věž lanového
jeřábu
cableway floating tower pojízdná věž lanového
jeřábu
cableway overhung tower věž lanového jeřábu
s výložníkem
cableway transporter lanový dopravník
cableway travelling tower pojízdná věž lanového
jeřábu
cabotage kabotáž, pobřežní plavba lodí mezi
přístavy stejné země
cadastral map katastrální mapa
cage klec (např. výtahu, na láhve)
cage deck patro těžní klece
calcining furnace pražicí pec
calcining kiln kalcinační pec
calender kalandr, leštička
calibrating device cejchovací zařízení
cam vačka, výstředník
camber průhyb do stran, vzepětí
cambric paper lakovaný ražený papír
can plechovka, konzerva, kanystr, konzervovat,
uzavřít do plechovky
can coating lak na konzervové plechovky
can filler plnička (např. výrobníku ledu)
can rinser oplachovač/vymývač plechovek
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