anti-squeak front fender gumové utesnení predního
blatníku
anti-squeak front spring horn tesnení držáku predního pera
anti-squeak hood ledge tlumicí vložka kraju kapoty
anti-squeak radiator popruh chladice
anti-squeak rear fender gumové utesnení zadního
blatníku
anti-squeak running board tlumicí vložka stupacky
anti-squeak running board apron tlumicí vložka
zástery stupacky
antifriction metal lehký kov
anvil kovadlina
appurtenances of motor vedlejší aparáty motoru
apron sportovní kapota karoserie
arc-flame svetelný oblouk
arch frame sidecar obloukový rám sidecaru
arm and support foot rest držák nožní opory
arm brake rameno brzd
arm brake centraliser rozperná pácka vacky brzd
arm carburettor pump pácka pumpy karburátoru
arm carburettor throttle shaft rameno hrídelíku
plynu
arm carburettor venturi choke pácka vzduchové
trysky karburátoru
arm clutch pedal pácka pedálu spojky
arm distributor manual advance ramínko serizovatel. predezápalu rozdelovace
arm distributor vacuum control clamp pácka
svorky automatického vypínace rozdelovace
arm fenderwell rear carrier lock pácka držáku
rezervy ve vybrání blatníku
arm generator brush raménko uhlíku dynama
arm indicator ukazovatel smeru
arm pitman Pitmanovo rameno rízení
arm radiator shell anchor držák kotvy rámu chladice
arm rest opera ramena
arm rest front door operadlo u predních dverí
arm shock absorber rameno tlumice nárazu
arm steering knuckle rameno kloubu rízení
arm valve rocker vahadlo ventilu
arm windshield swing pácka k natácení ochranného
skla
armature core železné jádro kotvy
armature generator kotva dynama
armature starting motor kotva starteru
armature winding vinutí kotvy
armoured car pancérový vuz
arrangement of the battery baterie v opatrování
arterial highway hlavní tepna
articulated sixwheeler pásový šestikolový tažný vuz
artillery box toolbox skrínka na náradí
artillery wheel loukotové kolo
asbestos packing asbestové tesnení
ash receiver assy. komplet. popelnícek

ash tray popelník
ash tray smoking case popelník a kurácké pouzdro
aspirating stroke sací zdvih pístu
assembled car sestavený vuz
assist cord reservní lano
atmospheric valve samocinný sací ventil
atomising carburettor vstrikovací splynovac
auger vrták
auto-hoist zvedací rampa
auto-lift zvedací rampa
autogenous welding autogenní svárení
automatic advance control samocinný predstih
automatic carburettor samocinný splynovac
automatic circuit breaker automatický vypínac
automatic clutch samocinná spojka
automatic lubrication samocinné mazání
automatic petrol pump samocinná palivová pumpa
automatic spark advance samocinné rízení predzápalu
automatic starting device samocinné startovací
zarízení
automatic timed magneto samocinný magnet
automatic timer samocinný predzápal
automatic valve samocinný ventil
automatically advanced timer rozdelovac samocinného predstihnu
automobile frame rám automobilu
automobile laundry mycí stanice aut
automobile radio set autoradio
auxiliaries of motor vedlejší prístroje motoru
auxiliary air intake pomocné nasávání vzduchu
auxiliary brake pomocná brzda
auxiliary exhaust pomocný výfuk
auxiliary shaft predloha
auxiliary spring pomoc. pero
auxiliary windshield wiper unit pomocný stírac
okna
axle bracket shock absorber rameno hrídele tlumice
axle cap poklice kola
axle casing teleso nápravy
axle drive bevel gear talírové kolo
axle fitting shock absorber axiální vložka tlumice
axle front prední náprava
axle housing teleso nápravy
axle rear zadní náprava
axle shaft polonáprava
axle shaft bearings ložiska polonápravy
axle weight limit prípustné zatížení nápravy
B. H. P. výkon brzd v HP
B.A. Thread zkratka britského normální závitu
B.D.C. dolní mrtvý bod
B.S.F. Thread britský jemný závit
babbit lehký kov
babbit bushing hlavní ložisko z lehkého kovu
back assay seat operadlo sedadla
back body hinge pillar záruben zadní cásti karoserie
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back body lock pillar pojistný sloupek zadní cásti
karoserie
back body pillar sloupek zadní cásti karoserie
back curtain zadní záclonka
back curtain glass frame rám skla u zadní záclonky
back curtain valance trepení zadní záclonky
back door zadní dvere
back door and body facing obložení zadních dverí a
karoserie
back door hinge záves zadních dverí
back door panel výpln zadních dverí
back door safety lock bezpecnostní zámek zadních
dverí
back door sill plate práh zadn ích dverí
back door trim pad vycpávka, calounení zadních
dverí
back door upper trim pad horní polštár calounení
zadních dverí
back door weathercord ucpávka zadních dverí
back door window garnish moulding ozdobná
lemovka okna zadních dverí
back door window glass sklo okna zadních dverí
back kick predcasný zápal
back light zadní okno
back nut protimatka
back rear seat detachable sklápecí operadlo hlavního sedadla
back rumble seat detachable sklápecí sedadlo
nouzové
back squab polštár pod záda
back window curtain and roller záclonka s váleckem zadního okna
back window curtain knobs knoflíky záclonky
zadního okna
back window drain rubber tube odvodnovací
hadicka zadního okna
back window frame assy. rám zadního okna
back window garnish moulding ozdobná lemovka
zadního okna
back window glass sklo zadního okna
back window glass channel vedení skla zadního
okna
back window glass retainer rám skla zadního okna
back window inner panel vnitrní výpln zadního okna
back window regulator vysouvací aparát zadního
okna
back window sash weather strip tesnící pásek rámu
zadního okna
back-up lamp unit zpetná lampa
back-wall of body zadní stena karoserie
backbone type of frame stredový rourový rám
backfire zpetný náraz pri natácení
backfiring into carburettor strílení karburátoru
backlash mrtvý chod
backshell horn zadní pouzdro houkacky
badge typový štítek vozu

baffle radiator grille krycí plech mrížky chladice
baffle radiator shell krycí plech rámu chladice
baffle water pump rotor kroužek rotoru vodní
pumpy
bag detachable roof rail plátno pres výztuhy sním atelné strechy
bail fuel pump bowl držák sklenicky benzinové
pumpy
balance wheel setrvacník
ball and socket gear shifting kulové prehazování
ball and socket joint kulový kloub, kardanový kloub
ball bearing kulickové ložisko
ball head of propeller tube vysouvací koule kardanového hrídele
ball race prsten ložiska
ball thrust bearing tlakové kulickové ložisko
ball universal joint koule kardanového kloubu
ball valve kulový ventil
ball-joint kardanový kloub
balladeer train posuvná kolecka rychlostní skríne
balloon tyre balonová obruc
band generator commutator cover pásek krytu
dynama
band saw pásová pila
band starting cover pásek startéru
band wire wheel rim prsten drát eného kola
banjo axle banjo náprava
banjo axle casing teleso banjo nápravy
bar bumper face celná tyc nárazníku
bar deck frame lower cross rozpora dolní prícky
rámu
bar deck frame upper cross rozpora horní prícky
rámu
bar fender guard výztuha nosného oblouku blatníku
bar front tie step hanger závora závesu predního
nosníku stupacky
bar headlamp tie spojovací tyc reflektoru
bar main sill cross prícka hlavního prahu
bar rear quarter belt nosná prícka zadního ctvrt okénka
bar windshield header výztuha ochranného skla
barrel assembly elektrolock,pojistný uzáver elektrického zámku
barrel tire lock pojistný uzáver zámku kola
barrel type crank case tunelová kliková skrín
base bearing ložisko klikového hrídele
base bearing cap víko hlavního hrídele
base chamber kliková skrín
base chamber bottom half of dolní cást klikové
skríne
base chamber top half of horní cást klikové skríne
base explosion výbuch v karteru
base horn spodek houkacky
base jack spodek aparátu ke snímání ráfku
basic open hearth steel basická martinská ocel
batten of body žeborví karoserie
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