pallet truck vidlicový nízkozdvižný vozík
palletizer paletovací stroj
petrol-can kanystr
picker clamp uchopovač na pytle
plane manipulator rovinný manipulátor
platform truck motorový vozík s pevnou plošinou
platform truck pojízdná plošina
pneumatic convertor pneumatický směšovač
pneumatic feeder pneumatický podavač
portable belt conveyor přenosný pásový transportér
post pallet sloupková paleta
powered roller conveyor poháněná válečková trať
push and pull device zařízení pro bezpaletovou
paletizaci
pusher device shrnovač
rack with drawers zásuvkový regál
rake unloader krabicový vykladač
ram nosný čep
ram extension prodloužený čep
retractable forks reach truck vysokozdvižný vozík
s výsuvnými vidlicemi
retractable mast reach truck vysokozdvižný vozík
s posuvným zdvihacím zařízením
roll clamp uchopovač na role
roller conveyor trubkový transportér
roller conveyor bend gravitační válečková trať
roller transfer table válečkový otočný stůl
rope crane lanový jeřáb
rope hoist lanový kladkostroj
rope jack lanový zvedák
rope rake lanový shrnovač
rope scraper lanový shrnovač
ropeway osobní lanová dráha
rotary discharge tippler rotační výklopník železničních vozů
rotating head otočné zařízení
rottle jack řehtačkový zvedák
sack pytel
sack truck dvoukolový ruční vozík
saddle tractor sedlový tahač
scoop lopata
screw unloader šnekový vykladač
self-propelled crane kolový samohybný jeřáb
shelving rack příhradový regál
shield unloader štítový vykladač
shovel loader lopatový nakladač
shovel unloader lopatkový vykladač
side discharge tippler boční výklopník železničních
vozů
side shifting attachment posuvné zařízení
single side loading fork truck vysokozdvižný vozík
s bočním ložením
sloping tote box ukládací bedna zkosená
slowing crane boom otočné jeřábové rameno
spacial manipulator prostorový manipulátor
special pallet speciální paleta

stacher bridge crane stohovací mostový jeřáb
stacker crane regálový nakladač
storage bin mezioperační zásobník
straddle carrier portálový vozík
strapping machine páskovací stroj
tank wagon kotlový nákladní vůz
tanker truck speciální automobil
thelf rack hřebenový regál
three-wheel hand truck tříkolový ruční vozík
tilling fan sklopné čelo
tilting fork vyklápěcí vidlice
tin plechovka
top clamp stabiliser přidržovač nákladu
tow truck vlečný vozík
towing vehicle tahač přívěsů
towline conveyor vozíková dopravní trať
tractor tažný motorový dopravník
transfer crane přesuvna regálového zakladače
truck with tipping platform vozík se sklopnou
plošinou
two-way pallet dvoucestá paleta
vacuum attachment přísavné zařízení
vertical rack opěrný regál
wheel conveyor kladičková trať
wheel tractor kolový traktor
wheelbarrow jednokolový vozík
whul conveyor článkový transportér
working platform manipulační plošina
wormglared hoist řetězový šroubový kladkostroj
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