acme thread lichobežníkový závit
adjustable hand reamer rucní stavitelný výstružník
adjustable jaw posuvná celist
adjustable protractor obloukový úhlomer
adjustable spanner stavecí šroubový klíc, francouzský klíc
alligator wrench hasák
angle gauge obloukový úhlomer
anvil kovadlina
anvil chisel utínka
anvil face dráha kovadliny
apron klínek
Archimedean drill svidrík
axe sekera
back celo klínu
back cepec sekery
backed metal-cutting saw prorezávací pilka
barrel spanner trubkový klíc
bastard file bastardový pilník
beak iron rohatina
beam compass tycové kružidlo
bench shears špalkové nužky
bending pliers prehýbací klešte
bending pliers ohýbání
bent forge tongs zahnuté klešte
bevel protractor with arm obloukový úhlomer
bevel square pokosník
bit želízko
bit brace klovrátek
black smith straight lip tongs kovárské klešte s
plochými celistmi
blade telo pilníku
blade list pily
blade cepel sekery
blind hole slepý otvor
block špalek kovadliny
block telo hoblíku
blower dmychadlo
bolt shooting gun pistole na nastrelování svorníku
bottom swage zápustka
bottom tap dokoncovací závitník
bottoming tap dokoncovací závitník
bow oblouk pily
bow saw oblouková pila
box spanner nástrckový klíc
breast drill prsní vrtacka
Brinnell magnifying glass Brinellova lupa
broken screw extractor vytahovac zlomených šroubu
brush štetec
burr otrep
butt forge welding svarování natupo
buttress thread pilový závit
canister kanystr
cape krížový sekác
case pouzdro

case opener otvírac beden
centering gauge stredící úhelník
centre bit špulír
centre drill stredící vrták
centre gauge stredící úhelník
centre-punch dulcík
chair stolicka
chimney hood klobouk ohnište
chip scape tuby pilky
chisel dláto
circle cutter vyrezávac kruhu
circular-saw blade pilový kotouc
clearance gauge lístkový spáromer
cleaving wedge štípací klín na drevo
coarse file hrubýpilník
coarse-tooth saw hrubé zuby pilky
cold set sekác zastudena
combination pliers kombinacky
combined pliers kombinacky
comparison microscope porovnávacá mikroskop
comparison surface finish specimen set vzorkovnice
drsnosti povrchu
compass saw zlodejka
cone rovnací kužel
cord šnura pily
countersink kuželový záhlubník
cross-cut chisel krížový sekác
cross-pane hammer prícné kladivo
cross-peen sledge prícné kladivo
crossing file jazýckový nízký pilník
cutting edge ostrí klínu
cutting edge ostrí sekáce
cutting face length rezná délka
cutting lip hrot vrtáku
cutting off utínání
cylinder for checking squareness válec pro kontrolu
kolmosti
dead-smooth file velmi jemný pilník
depth micrometer mikrometrický hloubkomer
dial gauge páckový císleníkový úchylkomer
dial gauge stand merící stojánek
dial indicator páckový císleníkový úchylkomer
dial indicator mikrokátor
die block zápustka
die head závitorezná hlava
die stock závitorezná hlava
die-stock držák závitové celisti
dividers kružítko
division dílek merítka
dolly rucní vozík
double ended box socket spanner with internal
square nástrcný klíc s vnitrním ctyrhranem
double ended limit thread plug gauge pitch of
thread mezní závitový váleckový kalibr oboustranný
double-cut file pilník s krížovým sekem
double-ended limit váleckový klaibr oboustranný
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double-ended snap gauge trmený kalibr oboustranný
double-ended spanner otevrený oboustranný šroubový klíc
draw-knife poríz
drawing out prodlužování
drift prubojníj
drift prubojník s násadou
drill socket redukcní objímka
drilling vrtání
dynamometer silomer
edge plaz hoblíku
edge ostrí
edge stone wedge klín do kamene s ostrím
electric hand drill elektrická rucní vrtacka
end gauge posuvný odpich
end measuring rod posuvný odpich
enlarging arbor rozhánecí trn
expanding mandrel rozhánecí trn
expansion hand reamer rucní ropínací výstružník
extension presah
external keyway gauge vnejší meridlo klínových
drážek
eye ucho sekery
feed posuv vrtáku
feeler gauge lístkový spáromer
file pilník
filing pilování
filing block vlce
fine-tooth saw jemné zuby pilky
fire pan ohnište
fire rake pohrabác
firm jaw nehybná celist
flat chisel plochý sekác
flat drill kopinatý vrták
flat file plochý pilník
flat pliers ploché klešte
flat square plochý úhelník
flat steel rule ocelové ploché merítko
flattering pliers rozhánecí klešte
flow-of-air regulating device páka pro regulaci
prívodu vzduchu
flute drážka vrtáku
folded rule složený metr
folding rule skládací metr
foot-actuated drive nožní pohon
forceps pinzeta
forehammer dvourucní kladivo
forging kování
forging furnace kovárská výheä
foxtail saw ocaska
frame saw rámkovápila
frame-type block level rámová vodováha
fret saw lupénková pilka
front key klíc s cípky
funnel nálevka
gas pipe tongs klešte na plynové trubky

gauge for checking twist drills meridlo spirálových
vrtáku
gauge measure rozchodka
gear checking equipment prístroj ke merení ozubených kol
German plate gauge merka na plechy
gimlet nebozez
glass cutter rezacka tabulového skla
glass planparallel gauges rovinné rovnobežné sklenené merky
go-side dobrá strana
grading odstup%nování
graver rydlo
graving chisel rydlo
grinding gauge for twist drills merka na broušení
spirálových vrtáku
grooving chisel drážkovací sekác
guide rámec pilky
guide závitový hrot
half-round file pulkruhový pilník
hammer kladivo
hammer face ploska
hand bellows rucní mech
hand borer rucní vrtacka
hand drill rucní vrtacka
hand file rucní pilník
hand grinder rucní bruska
hand hack saw rucní pilka
hand hammer rucní kladivo
hand lamp rucní svítidlo
hand planer srovnávac
hand plate shears rucní nužky
hand pump stácecí cerpadlo
hand reamer rucní výstružník
hand truck rucní vozík
hand vice skripec
hand vice sverka
handle topurko sekyry
handle násada
handle rukojet piky
handle nos hoblíku
hardie utínka
hardie hole ctyrhranný otvor pro zápustky a utínku
hardness tester rucní tvrdomer
hardy utínka
head hlava sekáce
heel fasetk avrtáku
helve topurko sekyry
hexagon socket key zástrcný šestihranný klíc
hoe motyka
hole ucho sekery
hole gauge deromer
hole punching prorážení
hollow chisel vysekávac
hook spanner klíc s ozubem
horizontal arm vodorovné merítko
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