
English - Building tools
Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż linii.
http://www.angielski.alol.pl

Tools/Building tools

trowel

Tools/Building tools

spirit level

Tools/Building tools

roller

Tools/Building tools

tape measure

Tools/Building tools

wheelbarrow

Tools/Building tools

pneumatic drill,
jackhammer

Tools/Building tools

shovel

Tools/Building tools

pickaxe

Tools/Building tools

ladder

Tools/Building tools

boom
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Narzędzia/Narzędzia budowlane

poziomica

Narzędzia/Narzędzia budowlane

kielnia

Narzędzia/Narzędzia budowlane

taśma miernicza,
waserwaga

Narzędzia/Narzędzia budowlane

wałek

Narzędzia/Narzędzia budowlane

młot pneumatyczny

Narzędzia/Narzędzia budowlane

taczka

Narzędzia/Narzędzia budowlane

kilof

Narzędzia/Narzędzia budowlane

łopata

Narzędzia/Narzędzia budowlane

wysięgnik

Narzędzia/Narzędzia budowlane

drabina
(dźwigu)
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Tools/Building tools

winch

Tools/Building tools

hook

Tools/Building tools

forks

Tools/Building tools

concrete mixer

Tools/Building tools

concrete hopper

Tools/Building tools

hammer

Tools/Building tools

borer, drill

Tools/Building tools

drill bit

Tools/Building tools

scaffold

Tools/Building tools

compactor
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Narzędzia/Narzędzia budowlane

hak, ramię
(dźwigu)

Narzędzia/Narzędzia budowlane

wyciąg

Narzędzia/Narzędzia budowlane

betoniarka, zaczep

Narzędzia/Narzędzia budowlane

widły
od wózka widłowego

Narzędzia/Narzędzia budowlane

młotek, mieszarka do
betonu

Narzędzia/Narzędzia budowlane

lej do betonu

Narzędzia/Narzędzia budowlane

wiertło

Narzędzia/Narzędzia budowlane

wiertarka

Narzędzia/Narzędzia budowlane

zagęszczarka

Narzędzia/Narzędzia budowlane

rusztowanie
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Tools/Building tools

concrete pump

Tools/Building tools

welding machine

Tools/Building tools

submersible pump

Tools/Building tools

mesh

Tools/Building tools

brush, paintbrush

Tools/Building tools

cord, string

Tools/Building tools

rope

Tools/Building tools

wedge

Tools/Building tools

frame

Tools/Building tools

vice, vise
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Narzędzia/Narzędzia budowlane

spawarka

Narzędzia/Narzędzia budowlane

pompa do betonu

Narzędzia/Narzędzia budowlane

siatka

Narzędzia/Narzędzia budowlane

pompa zanurzeniowa

Narzędzia/Narzędzia budowlane

sznur

Narzędzia/Narzędzia budowlane

pędzel

Narzędzia/Narzędzia budowlane

klin

Narzędzia/Narzędzia budowlane

lina

Narzędzia/Narzędzia budowlane

imadło

Narzędzia/Narzędzia budowlane

stelaż, obudowa
maszyny lub pojazdu
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Tools/Building tools

screwdriver
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Narzędzia/Narzędzia budowlane

śrubokręt, wkrętak
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