flax spreader prostírač
flax-puller trhač lnu
flax-turner obraceč lnu
flexible harrow kloubové brány
fluted force-feed válečkové výsevní ústrojí
fluted roller seeding mechanism válečkové výsevní
ústrojí
flywheel setrvačník
fodder steamer pařák krmiv
food chopper řezačka krmiv
forcecarriage plužní předek
fork puller vidlicové vyorávací těleso
forming die tvarová zápustka
fountain bowl automatická napáječka
four-wheeled tractor drive traktor s náhonem na
čtyři kola
frame lyra pluhu
frame plough rámový pluh
frog slupice
front-mounted čelně nesený
fuel feed pump dopravní čerpadlo na palivo
fuel injection system palivová soustava
furrow wheel brázdové kolo
furrow wheel drive brázdová náprava
furrow-opener radlička
furrow-press zamačkávací zařízení u secího stroje
garden roller zahradní válec
gauge wheel plough chodákový pluh
gear převodové ústrojí
gear reducer převodová redukce
general-purpose seed drill univerzální secí stroj
grading fanner čistící mlýnek
grain and fertilizer drill kombinovaný secí stroj
grain cleaner obilní čistící stroj
grain cleaner and grader rozdružovač omlatu
granulating machine granulovací lis,granulátor
granulator granulátor
green-crop-loader nakladač zelené píce
gripping force přítlačná síla
ground wheels pojezdová kola
half-tracks polopásy,kolopásy
hand harvesting ruční sklizeň
hand hoeing ruční okopávka
hand seed drill ruční secí stroj
handle kleč u pluhu
harrow brány
harvester sklizňový stroj,sklízeč
harvester thrasher sklízecí mlátička
harvesting combine sklizňový kombajn
harvesting machine sklizňový stroj
hasher stroj na mletí masa
haulm cutter rozbíječ nati
haulm killer rozbíječ nati
hay-blower senomet
hay-loader nakladač sena
hay-rake pohrabovač

hay-stacker stohovač sena
heaping attachment zařízení k vyklápění na hromadu
heel patka pluhu
high density baler vysokotlaký lis
hiller hrobkovač
hitch hook táhlo
hoe motyka,plečka
hole-digger půdní vrták
hop-picker česač chmele
hose delivery tube hadicový semenovod
huller vylušťovač
husker odlisťovač
husker shredder řezací odlamovač
hydraulic power-lift hydraulický zvedací
mechanismus
idler vodící kladka
idler pulley vodící kladka
input příkon
inter-plant cultivation obdělávka mezi rostlinami
inter-row work meziřádkové obdělávání
irreversible worm samosvorný šnek
joint quadrangle čtyřhranný kloubový hřídel
jointer loupací radlička,loupáček
knapsack sprayer zádový postřikovač
knife coulter nožové krojidlo
knurled nut rýhovaná matice
land wheel axle záhonová náprava
land-wheel opěrné kolo
land-wheel drive pohon od pojezdového kola
landside plaz u pluhu
lifting mechanism zvedací ústrojí
liquid manure distributor močůvkovač
lister hrobkovač
low density baler nízkotlaký lis
low elevating binder plochý žací vazač
lower shoe první čištění mlátičky
lumber truck vůz na dopravu kmenů
machinery testing station zkušebna strojů
maintenance údržba
manure loader nakladač hnoje
manure spreader rozmetadlo hnoje
marker znamenák
master whippletree agregovací závěs
metering race výsevní váleček
mid-mounted bočně nesený
mid-mounted cutterbar bočně nesený žací stroj
milk-cooler chladič mléka
milking machine dojící stroj
milking-set dojící zařízení
mixer míchačka krmiv
mole draining krtčí drenážování
mole plough krtčí pluh
mouldboard odhrnovačka
mounted nesený
mounted reversible disc plough oboustranný
talířový nesený pluh
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mounted turn-about plough otočný nesený pluh
mower travní žací stroj
mower sub-frame spodní rám žacího stroje
mower with reaping attachment žací stroj
s odkladačem
multi-furrow plough několikatělesový pluh
nut cap uzavřená matice
nut retainer zajišťovací podložka
oil syphon knotová maznička
one-way mounted disc plough jednostranný talířový
nesený pluh
one-way plough jednostranný pluh
one-way trailed disc plough jednostranný talířový
závěsný pluh
one-way trailed plough jednostranný závěsný pluh
operation provoz
oscillating sieve krytové síto,vibrační síto
oscillating straw rake vytřásadlo slámy
peg drum hřebový buben
peg-drum thresher zubová mlátička
pelletizing machine briketovací lis
pick-up baler sběrací lis
pick-up harvester thresher sběrací sklízecí mlátička
pick-up loader sběrací nakladač
picker husker odlamovací odlisťovač
picker shredder žací odlamovač
pinned chain cross conveyor kolíkový řetězový
dopravník
piston ring slot drážka pro pístní kroužek
plant-singling machine stroj jednotící rostliny
planter hnízdový secí stroj
plough handle kleč u pluhu
pneumatic conveyor-elevator pneumatický
dopravník
pneumatic hay-conveyor senomet
pneumatic straw-conveyor senomet
point ostruha botkové radličky
potato grader třídič brambor
potato masher mačkadlo na brambory
potato sorter třídič brambor
potato washer pračka na brambory
potato-harvester kombinovaný sklízeč brambor
power take-off vývodový hřídel
power-lift gear zvedací mechanismus
precision drill secí stroj na přesný výsev
preselector vodič převodu
press lis
priming can nastřikovací konvička
pulling section trhací zařízení
pulling tension napětí v tahu
pump čerpadlo
push-type vpředu nesený
ram baler kývavý lis
reaper žací hrsťovač
rear wheel zadní kolo
receiving board svod mlátičky

reversible disc plough oboustranný talířový pluh
reversible gauge wheel plough oboustranný
chodákový pluh
reversible swing plough oboustranný houpavý pluh
reversible wheeled plough oboustranný předkový
pluh
ridger hrobkovač
ring roller kroužkový válec
road ripper rozrývač vozovky
rod weeder tyčový kultivátor
roll conveyor válečkový dopravník
roll-baler svinovací lis
rolling resistance valivý odpor
root cutter krouhačka
root digger vyorávač bulevnin
root seed drill secí stroj na bulevniny
root slicer krouhačka
root topper ořezávač chrástu
root-pulper mačkač na bulevniny
rotary cultivator půdní fréza
rotary hoe fréza
rotary screen rozdružovací válec
rotary-comb deseeder rotační odsemeňovač
roto-tiler půdní fréza
runner type seed drill botkový secí stroj
running-in záběh
sack holder pytlovač
scoop-wheel distributor lžičkové výsevní ústrojí
screw conveyor šnekový dopravník
scrubber půdní smyk
second dresser druhé čištění mlátičky
seed broadcaster širokosecí stroj
seed drill secí stroj
seed hopper výsevní skříň
seed mechanism výsevní ústrojí
seed pocket výsevník
seed-plot thrasher parcelní mlátička
seeding mechanism výsevní ústrojí
seeding rate control ústrojí na regulaci výsevu
self-feeder samočinné krmítko
self-propelled samohybný
self-steering chain řetěz samovodu
self-sustaining gear samosvorné soukolí
semi-automatic poloautomatický
semi-mounted polonesený
semi-mounted disc plough talířový polonesený pluh
semi-mounted mouldboard plough radličný
polonesený pluh
separator odstředivka
servo-action funkce servomechanismu
shaker vytřásadlo
shakerless thrasher bezvytřásadlová mlátička
share čepel
sheaf-loader nakladač snopů
shock absorber tlumič nárazů
shoe coulter botková výsevní radlička
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shoe coulter seed drill botkový secí stroj
side mounted implements bočně nesené nářadí
side-delivery rake and tedder obraceč-shrnovač
sifting cylinder rotační síto
silage distributor rozdělovač siláže
single dressing thrasher jednoduchá mlátička
single seed drill stroj na setí jednoklíčkového semene
single-purpose seed drill speciální secí stroj
single-seed precision drill secí stroj na
jednoklíčkovou přesnou setbu
single-string bundle snopek svázaný jedním
povříslem
skeleton wheel klecové kolo
skim coulter předradlička
smoothing harrow smyk
soil aerator půdní provzdušňovač
spare parts náhradní součástky
spherical joint kulový kloub
spinner čert
sprayer postřikovač
spring-tined harrow brány s pružnými zuby
sprinkling installation závlahové postřikovací
zařízení
sprocket řetězka
stacker stohovač
staggered střídavě umístěný
stalk cutter rozbíječ stébel
stay chain přídržný řetěz
steam cooking set pařící kolona
steam-cooker pařák
steaming set pařící kolona
steel ribbon delivery tube teleskopický semenovod
steel ribbon tube spirálový semenovod
stirrup třmen
stone separator rozdružovadlo kamenů
stone-preparating device rozdružovadlo kamenů
straw walker vytřásadlo
straw-blower senomet
stroke setting seřízení zdvihu
subsoiler podrývák
sugar-beet harvester kombinovaný sklízeč řepy
sugar-type seeding mechanism výsevní šnekové
ústrojí
swath-turner obraceč sena
sweep rake čelní shrnovač
sweep-rake čelní shrnovač
swing plough houpavý pluh
tedder obraceč sena
telescoping shaft teleskopický hřídel
thrasher jednoduchá mlátička
three-stage harvesting třífázová sklizeň
throat vstup
tightening plate opěrka pluhu
tippler sklápěčka
tool-bar nosič nářadí
tractor seed drill traktorový secí stroj

tractor-drawn seed drill traktorový secí stroj
tractor-drawn trailer type tažený traktorový
přívěsný stroj
trailed závěsný
trailed balance plough překlopný závěsný pluh
trailed reversible disc plough oboustranný talířový
závěsný pluh
trailed turn-about plough otočný závěsný pluh
transmission převod
transplanter přesazovací stroj
trench cleaner čistič příkopů
trench digger hlubič příkopů
trouble incidence poruchovost
turn-about plough otočný pluh,brabantský pluh
turning of stubble podmítka strniště
two-stage harvesting dvoufázová sklizeň
two-way plough dvoustranný pluh
wearing out opotřebovávání
web of crank rameno klikového hřídele
weed burner plamenomet na plevel
wheatland plow talířový podmítač
wheel slip prokluz kol
wheel tread rozchod kol
wheeled plough předkový pluh
wide-drum thrasher širokomlátička
windrower žací řádkovač,řádkovač
yoke třmen
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