ROČNO ORODJE

1 Dleta
ravno dleto (12 mm)

2 Kladiva
ravno dleto s posnetim robom

ključavničarsko kladivo

kovaško kladivo

varilno kladivo

zidarsko kladivo

dolbilo

kleparsko kladivo

kladivo iz umetne snovi

leseno kladivo

kladivo za kovičenje

krovsko kladivo

3. Klešče
kombinirane klešče

koničaste okrogle klešče

ščipalne klešče

čelne klešče

ploščate klešče

klešče za snemanje izolacije

mizarske klešče

univerzalne klešče preklopne s čepom

4 Pile in rašpe
ploščata pila

polkrožna pila

okrogla pila

ploščata rašpa

trikotna pila

5 Ključi
garnitura viličastih ključev

garnitura obročnih ključev

garnitura viličasto obročnih ključev

natični ključ z ragljo

6 Luknjači
prestavni ključ

zvezdasti toraks

notranji šestrobi vijačni ključ

luknjač

7 Noži
garnitura luknjačev

nož za karton

luknjač z revolversko glavo

ušesne klešče

8 Šilo
nož za karton s kovinskim ogrodjem

1

nož za papir

nož z rezilnim koleščkom

9 Škarje
šilo

škarje za papir (desničarje)

vzvodne škarje

škarje za pločevino

zlatarske škarje za pločevino

vzvodne krožne škarje za pločevino

10 Vijači
univerzalne škarje za pločevino škarje za pločevino (desne) škarje za pločevino (leve)

ploščat vijač

natični vijač

nastavki

križni vijač

preizkuševalnik toka

11 Obliči
ličnik

kosmač

spahalnik

dvoreznik

12 Ročne žage
lisičji rep

žaga luknjarica

lisičji rep s hrbtom

žaga lokarica

žaga za kovino, lokasta

rezljača

žaga za furnir

žaga za kovino, zarezovalna na lok

13 Spajkalniki
električni spajkalnik

plamenski spajkalnik

2

spajkalna pištola

STROJI

14 Skobeljnik

15 Brusilni stroj
ročni električni skobeljnik

tračno kolutni brusilni stroj

ročni tračni brusilnik

tračni brusilni stroj

kolutni brusilni stroj

brusilni stroj za notranje okroglo brušenje

vibracijski brusilnik

ročni kolutni brusilnik

kotni brusilnik

mizni brusilni stroj z brusilnima ploščama

16 Žage- stroji
namizna krožna žaga

vibracijska žaga

udarni vrtalnik

krožna žaga

ročna vbodna žaga

akumulatorski vrtalnik

ročna krožna žaga

17 Vrtalni stroji
vrtalni stroj s stojalom

ročni vrtalni stroj
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vijačni sveder

tračna žaga

ročni električni vrtalnik

navojni sveder

ploščati sveder

lesni sveder

gavčar

grezilo

NAPRAVE

18 Naprave
toplotni odstranjevalnik barve (heat gun) toplotna lepilna pištola

električna brizgalka

pirograf

odsesovalna naprava

rezalnik z vročo žico
PRIPOMOČKI

19 Merilni pripomočki

¸
kovinski merilni trak

risalna deska

mikrometer

kotnik s prislonom

mizarski meter

kljunasto merilo

kovinsko šestilo

sredilni kotnik

kovinsko merilo

kovinsko ravnilo z ročajem

kljunasto merilo z digitalnim prikazovalnikom

objemno kovinsko šestilo

notranje kovinsko šestilo

prizma za zarisovanje središča

4

merilna ura

kotnik

univerzalni instrument za električne meritve

20 Zarisovalni pripomočki
svinčnik

zarisovalna igla

mizarski svinčnik

vzporedni črtalnik

šestilo

točkalo

radirka

žlebilo

21 Vpenjalni pripomočki
vzporedni primež

mizarska spona

jeralnik iz umetne snovi

vzporedni primež z vpenjalno spono

vijačna spona

kotna spona

ročna stružnica za les

mizica za rezlanje

DELOVNA SREDSTVA

brusilni papir

barve, laki

5

vzmetna spona

strojni primež

lesen jeralnik

