adaptivní vyrovnávání adaptive smoothing
administrativní stredisko administration costs
aerátor, provzdušnovac aerator
agent delcredere del credere agent
agent, broker broker
agitátor canvasser
aktivní zásoby active inventory
akumulátorová ješterka battery vehicle
akumulátorový vozík battery truck
algoritmus algorithm
amortizace, odpis, znehodnocení depreciation
analýza kritické hodnoty critical value analysis
analyzátor sladkosti sweetness analyzer
aplikacní programy, programový balícek pro
pocítac application package
aplikované náklady applied cost
arbi trážní rozhodnutí award
asfaltovaná krytinová lepenka asphalt felt
autocisterna s prívesem road tank lorry
autocisterna, cisternový automobil road tank car
automatický podavac automatic feeder
automaticky rízené vozidlo aut omatically guided
vehicle
automatizovaný skladovací systém automated
warehouse system
autostop automatic train -stopping device
autostráda speedway
balené zboží packaged goods
balení wrapping
balení, obal packing
balení ovíjením wrap packing
balení, obal, balícek package
balení, svazkování packaging
balicí/ obalová technika packaging
balicí lis baler
balicí materiál wrapping
balicí materiál, lehké materiály používané pro
balení zboží wrapping
balicí papír wrapping paper
balicí papír/karton nižší jakosti bogus
balicí stroj, ovíjecí stroj wrapping machine
balícek packet, parcel
balícek, balík, zavazadlo, množství zboží zabalené
v papíru parcel
balícek, krabicka packet
balicka do smrštovací fólie shrink-film packer
balík parcel
balík, balícek, krabice, bedna pack
balíkový papír baling paper
balírny packers
balit pack, package
bankovní papír bond paper
barel barrel
barel, becka, plechový sud drum
bateriový vysokozdvižný vozík battery stacker
bedna, karton case
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bedna, krabice, nádoba container
bedna, krabice, skrín, truhlík box
bednení, obíjení prkny boarding
bednová lepenka, pevná vlnitá lepenka na kontejnery container board
bezcelne, bez cla, osvobozený od cla duty-free
bezdrevé papíry fine papers
bezretezový pohon chainless drive
bežná/ obratová zásoba lot size inventory
bežné platební podmínky account terms
bežný úcet account current
bílé obalové sklo container flint
bloková soustava s návestním uzáverem (želez.)
interlocked block
blokový vyplachovací stroj láhví apod. blockrinser
bóje plovoucí dan
branže, obor, cech trade
Britský úrad pro normalizaci British Standards
Institution
britský vládní úrad pro tisk a distribuci úredních
tiskovin His Majesty Stationery Office
brousit skelným papírem sand-paper
bruselská nomenklatura Brussels tariff nomenclat ure
brzda kolejová track brake
brzda na všechna ctyri kola four-wheel brake
brzda s kloubovými celistmi toggle brake
brzdové obložení facing of brake
bubnová pracka drum washer
bubnový naviják drum winder
budka cabin
bunicina, vláknina, technická celulóza pulp
cejchovací zarízení calibrating device
cejchovat, uzavírat seal
celková hrubá hmotnost (vlaku) total gross load
celková územne plánovací koncepce overall planning conception
celkové úhrnné zásoby aggregate inventory
celkový rozvor podvozku (želez.) overall bogie
wheel base
celkový stav zásob, provozní kapitál, stav zboží
urceného stock-in-trade
celní deklarant clearance agent
celní odbavení clearance
celní osvedcení o lodním nákladu jerque note
celní prohlášení bill of entry
celní skladište bonded warehouse
celní uzáver (na lodi) hatch lo cking bar
celokovový výklopný neckový vozík all-metal truck
with tiltable body
celulózová hmota pulp mass
cena ve velkém, velkoobchodní cena trade price
cena za pronájem lodi charterage
cena, náklady cost
cenová nabídky quotation
cestující s prestupem transfer passenger
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