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ablassen
Abwinkelung f.
Achslast f.
Achtung!
Anbau m.
Anhängen n.
anlegen
Anschlagpunkt m.
Arbeitsstellung f.
Arretierung f.
ausbessern
ausdrehen
Ausheben n.
beachten
beeinträchtigen
Beschädigung f.
Betriebslänge (LB) f.
Bodenfreiheit f.
Bolzen m.
Dreipunktrahmen m.
eindrehen
einhängen

einkuppeln
Entlastungsfeder f.
Fahrsicherheit f.
Feder f.
Federbolzen m.
freigegeben
Funktionstüchtigkeit f.
Gefahr f.
Gelenk n.
Gelenkabwinklung f.
Gelenkwelle f.
Gesamtgewicht n.
Gewichtsentlastung f.
Gleitteller m.
Halbschale f.
Hauptgetriebe n.
Hebel m.
Hinweis m.
Instand setzen
Instandsetzung f.
Kunstdünger m.
Lager n.
Lagestelle f.
Längsausgleich m.
Leerlauf m.
Leerlaufdrehzahl f.
Mähklinge f.
Mähklingenhalter m.
Mähtrommel f.
Mähwerk n.

odklopiti,
spustiti na tla
upognitev
osni pritisk,
Pozor!
priključek (pri traktorju)
priklapljanje
se prilegati
omejevalna točka
delovni položaj
aretirni mehanizem
popraviti
odviti
dvigovanje
paziti
ovirati
okvara, poškodba
obratovalna dolžina
odmik od tal
zatič, svornik
tritočkovni okvir
zaviti
zatakniti,
obesiti (na, v),
vpeti;
natikati (verigo),
sklopiti
razbremenilna vzmet
varna vožnja
vzmet
vzmetni zatič
izdaja dovoljenja za uporabo
funkcionalno sposobnost delovanja
Nevarnost!
gred
upognitev gredi
kardanska gred
skupna teža
razbremenitev teže
drsni krožnik
polovične skodelice
glavni menjalnik
vzvod
Opozorilo!
popravilo, popravljanje
popravilo, popravljanje
umetno gnojilo
ležaj
ležajno mesto
vzdolžna izravnava
zaključni tek
vrtilna frekvenca prostega teka
kosilno rezilo
držalo za kosilno rezilo
kosilni boben
kosilnica
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Montagehebel m.
Oberblock m.
Oberlenker m.
Ölwechsel m.
Rahmentrog m.
Riegel m.
Roststelle f.
Schalldruckpegel m.
Scheibe f.
Schiebeprofilüberdeckung (PU) f.
Schneide f.
Schnellkuppler m.
Schraubenverbindung f.
Schublänge f.
Schutztuch n.
Schwade f.
Schwadscheibe f.
Schwungmasse f.
seitlich
Stift m.
Typenschild n.
Überdeckung f.
Überwinterung f.
Umwelt f.
Verbindungselement, n.
Verformung, f.
Verschleiß, m.
verweisen
Winkelgetriebe n.
witterungsgeschützt
Zapfwelle, f.
zusammen geschobener Zustand m. (LZ)
Uporabljene kratice za označenje spola samostalnikov:
f.
= feminin = samostalnik ženskega spola
m. = masculin = samostalnik moškega spola
n.
= neutrum = samostalnik srednjega spola

montažna ročica
zgornji blok
zgornji upravljalni vzvod
menjava olja
okvirno korito
zapaha
zarjavelo mesto
nivo zvokovnega tlaka
kolut
drsno profilno pokritje
rezalni rob
hitri sklopnik
vijačna povezava
dolžina potiska
zaščitna krpa
red
ploščica reda
masa zamaha
stransko
čep
tipska tablica
prekritje
prezimovanje
okolje
vezni element
deformiran
obraba
opozarjati
kotni prenosnik
zaščiteno pred vremenskimi vplivi
tečajna gred
skupaj potisnjeno stanje

