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kábel cable, cord, wire
kábelbilincs [autó] cable clip
kábeldob [filmgy] cable drum
kábelkészlet [autó] wire assy
kábelsaru [autó] cable shoe
kádkemence [forg] tank furnace
kagylóülés [autó] bucket seats
kalapács hammer
• ajax-kalapács [kovács] spring hammer
• állványos kalapács arch hammer
• bádogos kalapács tinsmith hammer
• deszkás ejtőkalapács [kovács] board
drop hammer
• egyállványú kalapács [kovács] singleframe hammer
• ejtőkalapács single acting hammer
• ellenütős kalapács [kovács] counterblow hammer
• forgattyús karoskalapács [kovács]
helve hammer
• frikciós kalapács [kovács] friction
hammer
• gépkalapács power hammer
• gőzkalapács [kovács] steam hammer
• gyorskalapács double-acting hammer
• hevederes ejtőkalapács [kovács] belt
lift hammer
• kétállványú kalapács [kovács] doubleframe hammer
• kettős működésű kalapács [kovács]
double-acting hammer

• köműveskalapács bricklayer’s hammer
• laprugós kalapács [önt] laminated
spring hammer
• léces ejtőkalapács [önt] drop-board
hammer
• légkalapács [kovács] pneumatic hammer
• légnyomásos kalapács air hammer,
pneumatic hammer
• lengőkalapács helve hammer
• mechanikus kalapács [kovács] mechanical hammer
• nagykalapács [bány] wedge hammer
• rugós kalapács spring hammer
• Schmidt-kalapács Schmidt hammer
• simítókalapács finishing hammer
kalapácsfej hammer head
kalapácsfejű csavar hammer head
bolt
kalapácsos törő hammer mill
kalapácssüllyeszték hammer die
kalapál hammer
kalászfelhordó tailings elevator
kalcit [épany] calcite
kalciumbázisú kenőzsír lime-soap
grease
kalcium-fluoridos bevonat calcium,
fluoride coating
kalcium-karbid [hegeszt] calcium carbide
kalibrál calibrate
kalibrálás [kovács] sizing
kalibrálórész finishing section, sizing
section
kalitkás forgórészű motor squirrelcage motor
kamra [autó] chamber
kamrás kemence box furnace
kanalas kotró [bány] loading shovel
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kanóc wick
kanócos olajozás wick lubrication
kapacitás [autó] capacity
kaparókés [nyomda] scrape knife
kaparóvas blade
kapcsolás [autó] connection, coupling
kapcsolat connection, contact, joint,
link
• hengeres kapcsolat [gépel] cylindrical
joint
• kúpos kapcsolat [gépel] conical joint
• mozgó kapcsolat [gépel] movable
joint
• rögzített kapcsolat [gépel] fixed joint
kapcsoló [autó] switch
• adatátviteli kapcsoló bridging hub,
network switch, switching hub
• automatikus kocsikapcsoló automatic coupling
• billenőkapcsoló [autó] tumbler switch
• féklámpakapcsoló [autó] stop-light
switch
• főkapcsoló [koh] master switch
• golyós biztonsági kapcsoló ball-type
overload-release clutch
• gyújtáskapcsoló [autó] ignition switch,
starter switch
• időkapcsoló [mértech] time delay relay
• késes kapcsoló [hegeszt] knife switch
• körmös kapcsoló [autó] dog clutch
• lábkapcsoló [autó] foot switch
• mágneskapcsoló [autó] solenoid
• mesterkapcsoló master switch
• profilkapcsolószám [hajt] transverse
contact ratio
• sebességkapcsoló kézikar [eszterg]
speed selector lever
• segédkapcsoló auxiliary switch
• végálláskapcsoló limit switch

karimás tengelykapcsoló

kapcsolódó kiskerék [hajt] rack pinion
kapcsolóhossz [hajt] length of contact
kapcsolókar [autó] gear lever
kapcsolórúd [kovács] trip rod
kapcsolórudazat [autó] coupling rods
kapcsolószög [hajt] pressure angle
kapcsolóvonal [hajt] line of action
kapcsolt kerekek [közlek] coupled
wheels
kapilláris capillary
kapilláris cső [áramltan] capillary tube
kapilláris erő [hidraul] capillary force
Kaplan-turbina [áramltan] Kaplan turbine
kapu [félvez] gate
kar [kovács] arm, helve
karabiner karabiner
karbamid műanyag carbamide plastic
karbantartás [autó] maintenance, repair
karbantartási költségek machine repairs and maintenance
karbantartási utasítás [autó] maintenance manual
karbid carbide
karbon [önt] carbon
karburátor carburetor
kardáncsapágy [autó] driveshaft bearing
kardáncsukló Cardan joint, Hardy
Spicer joint, Hooke’s joint, universal
coupling, universal joint, U-joint
kardántengely [autó; gépel] cardan
shaft, propeller shaft
karima [autó] flange
karimás cső [önt] flange tube
karimás tengelykapcsoló flange coupling
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