
z
G

מתכת בעבודות כלי־יד מונחי

תפיסה כלי א.

 vice, jaw viceמלחצים
Schraubstock

מלחצי־שלחן
מלחצי־שלחן

ברג

לחיים
: T • ־

לחיים תותבי

?ז

חצובה
־ : T

 לדינלם הפרי

 עץ אטב)של(

נטוי אטב
T V V

 אטב)ל(צנורות

צנור סד

bench vice 
Bankschraubstock

spindle
Spindel

jaws
Backen

jaw plates, jaw- 
pieces 

Backeneinsatz

(vice) stand 
Gestell

(folding) tripod 
vice stand 

Dreifuß

vice clams 
Schutzbacken

wood vice clam 
Holzspannkluppe

bent vice clam 
Reifkloben

pipe vice clams 
Rohrklemmfutter

pipe vice stock

העבד את אדק
T י •• •  S  T  V

)במלחציים(

o clamp the work
piece (in the vice) 

das Werkstück (in
den Schraubstock) einspannen

 מלחצי־שלחן

מקבילים

parallel bench vice 
Parallelschraubstock

 מהירי מלחצים

הפעלה

quick grip vice, 
quick release v.

utility vice, universal ם מלחצים כוללי  
v., combination v. :

סובבים מלחצים

כפולים מלחצים

swivel base vice 
drehbarer Schraub- 

stock

Swinden vice

נקבעים מלחצים
T S V• • T * i • ־

)במלחצת(

 זקופים, מלחצלם

נפח מלחצי

 חו־ש־ מלחצי

כלים

clamp type bench 
vice

Anschraub-Schraub-
stock

leg vice, smith’s v. 
Flaschenschraubstock, 

Feuers.

toolmaker’s clamp
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 האקדמיה במליאת ואושרו נדונו מתכת בעבודת העבודה כלי ממונחי האלה הפרקים
 באה כך על והודעה יב(, כרך האקדמיה, )זיכרונות תשכ״ה בטבת בי״א ס״ד בישיבה

 הוועדה, חברי — תשכ״ז. במרחשון י״ג מיום 1312 מס׳ הפרסומים ילקוט ב״רשומות״,
 קימלמן, א׳ מלצר, ש׳ ישראלי, ש׳ אלרואי, י׳ איתן, ע׳ האדונים היו האלה, במונחים שעסקה

 הראשונה, המונחים הצעת את הנמן. ,ג הא׳ היה ומזכירה שלוש, ע׳ רול, י׳ קרוא, ׳ב
 החוזרים, על איתן. ע׳ הא׳ עם בעצה רול י׳ הא׳ הכין הוועדה, דיוני ביסוד שהונחה
 העירו דעתם, חוות לשם המקצוע ובעלי האקדמיה חברי לפני המונחים בהם שהובאו
 ברנט, מ׳ בראון, ש׳ בן־נון, י׳ ברחיים, ז׳ בורלא, י׳ אלרואי, י׳ אירמאי, ש׳ האדונים

 ש׳ טירקל, א׳ חקלאי, מ׳ זיידל, מ׳ הלבץ, י׳ דותן, א׳ גפני, ד׳ ברץ, י׳ ברנשטיין, י׳
 ב׳ עמי, מ׳ סלידע, ע׳ מלצר, ש׳ מלמד, ע״צ מדן, מ׳ לוי, ר׳ לוי, א׳ כהן, י׳ ייבין,

 מטעם האישורים ועדת — שץ. י״א רוזנפלד, י׳ קסל, י׳ קאט, מ׳ פרנקל, י׳ פלדשטיין,
 במונחים ועיינה חזרה ולטכניון, לאקדמיה המשותפת הטכניקה, למונחי המרכזית הוועדה

 אירמאי, ש׳ האדונים השתתפו האישורים ועדת בישיבת המליאה. לאישור הבאתם לפני
כמזכיר. אסטרחן א׳ והא׳ בו־נון י׳ איתן, ע׳
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יד מלחצי

 hand viceיד מלחצי
Feilkloben

צי; ח  דקים׳ דמל
שענים מלחצי

jeweller’s vice 
Uhrmacher-Stiel- 

kloben

level jaws hand vice ( בעלי מלחצי)יד  
Stielkloben ״ " T 7 ״ : v

מנופים

pin vice גבתה מלחצי
Stiftkloben T:x "־::v

צינורות מלחצי
open(-side) pipe vice ר13צ מלחצי
offener Rohrschraub- ’ : v

stock פתוחים

hinged pipe vice ר1צנ מלחצי
aufklappbarer ’ ” : v

Rohrschraubstock נפתחים

 שרשרת מלחצי

לצנורות

chain-type pipe vice 
Kettenrohrschraub- 

stock

מלחצות

“C”-clamp
Schraubzwinge

מלחצת

toolmaker’s (parallel) מקבילים מלחצת  
clamps : ” v v : ־

Parallelzwinge

אתנח גוש
T : •״•

עם אתנח גוש ד : :•
תמלח?

מלקחת

•“ T :לחיים

פה

עלז

חרפה

Vee block 
Prismenstück, 

Prismenauflegebock
Vee block and clamp 
Prismenstück mit 

Schraubzwinge

מלקחות
pliers
Zange

jaws
Backen
mouth
Maul
eye

cutting edge 
Schneide

 זרו?

הלל גוזר

 טטוחת מלקחת

מ׳^זטוחה לחי, : * : 7

 עגלת מלקחת

עגלה מ׳ לחי, ר\ז • :

מעגלת מלקחת

חלולה מלקחת

 ארכת מלקחת

ארכה מ׳ לחי, ד • :

שפיז־ה מלקחת

חרומה מלקחת

 נטרה: מלקחת

כפופה מלקחת
 במישור — ]נטויה

 — כפופה הזרועות;
 למישור בניצב

הזרועות[

ת מלקחת לל  כו

 חותכת מלקחת

הלל מלקחת

 מקבילת מלקחת

מ' לחיים, ־־ 7 :
7 * י : ־מקבילה

 מלקחת)צנורות(

עגלה גז ר\ז 7

 מלקחת)צגורות(

גז

leg
Schenkel

wire cutter 
Drahtschneider

flat nose pliers 
Flachzange

round nose pliers 
Rundzange

half round nose plier, 
chain n. p.

Kettenzange

hollow nose plier
Hohlmaulzange

long nose plier, snipe 
n. p.

Nadelzange, Z. mit 
langen Backen

needle nose pliers
Spitzzange

blunt pliers
abgestumpfte Zange

bent nose plier, 
curved n. p.

Zange mit geboge
nem Maul

combination pliers 
Kombinationszange
side cutting pliers 
Champagnerzange
fencing pliers, 

telegraph p. 
Telegrafenzange
parallel (action) 

pliers 
Parallel-Zange

gas (and burner) 
pliers 

Parallel-Zange

cone pliers, gas 
(burner) p. 

Gasrohrzange, 
Brennerz., Konusz.



soft gripping pliers מרפדת מלקחת
Greifzange mit vv x: ~

Gummibacken

fine pliers דקה מלקחת
Feinmechanikerzange T ” ־ ־: ־ •

truing pliers, מקור מלקחת
adjusting p. - ־ ־ :•.•

Justierzange

(combination) slip זחיחה מלקחת
joint pliers ' י ־  ’ v

im Gelenk verstellbare (ןשרה)
Gaszange, 
v. Mechanikerz.

water pump pliers זחיחה מלקחת
Wasserpumpen-Zange ’ : ~: v

נטויה
T J

angle nose (slip joint) זחיחה מלקחת  
gripping pliers V  : ‘ ‘

_ עגלה נטויה
i  T  S\ T־

פחים מלקחת

 פחים מלקחת

רחבה
T T  :

forming pliers פחים מלקחת
Driickzange, , , * ״ ץ  “ ’ ! v
Blechbiege-Rundzange מעגלתו נטויה(

stretching pliers מתיחה מלקחת
Ziehzange : ־ ”5 י •

pressure lock wrench ונינה כ מלקחת
pliers T ־ ־ :v

Schnellmutterzange ננעלות

בעבודות כלי-יד מונחי 52

sheet pliers 
Falzzange

broad sheet pliers 
Deckzange

מלקחיים
על ם) חי ק  מל

נפחים(
-T •

בירית

forge-tongs, 
smith’s tongs 

Schmiedezange

clamping ring 
Klemmring

flat smith’s tongs, שטוחים מלקחים
straight lip t. * ’ T: v

Schmiedezange (,Feuerzange) 
mit flachem Maul, Flachz., Plattz.

hollow bit tongs, חלולים מלקחים
round pliers ’ : ” T 5 ‘

Rundzange, Feuerz. 
mit hohlem Maul

round mouth tongs, “ עגלי מלקחןם
round box t. x’: *־ T: v

_ שפתים 
• -  T  !

square mouth tongs, ~ ךבועי מלקחים  
flat box t.  T.’ '

_ שפה
T T

universal blacksmith’s משננים מלקחים
• T \ ־ * :  • >T : vtongs

Feuerzange mit Wolfsmaul 

smith’s bolt tongs לולבים למקחי

תפיסה כלי א. : מתכת

 ,smith’s pliersלקיטה מלקחי
pick-up tongs

rivet tongs, link t. מסמרות מלקחי  
Nietzange T 1 '־ :י' יי

מלקט

המלקט עפתי

מלקטים
tweezers
Pinzette, Komzange 

tips
Enden, Spitzen

instrument maker’s מחדד מלקט
tweezers, pointed t. TX :

Pinzette

rounded tweezers מעגל מלקט
abgerundete Pinztete TS : "

(watchmaker’s) nipping צביטה מלקט  
tweezers /  ' 1 . "

Pinzette für Uhrzeiger ' שענים של )

(watchmaker’s) balance רד3בירית מלקט

עזענים( )של
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screw holders



ד מונחי מתכת בעבודות כלי־י

ם מפתחות תי ב  ל

ם, מפתח תי ב  spanner, wrenchל
Schraubenschlüssel, ’ T 5 5 י ־ ״  

Mutterschlüssel 'ברגים מ

 פתוחים מפתחות

פתוח מפתח

מפתחות ב.

 הצמיד, חבר,

בברגים חזק

open jaw spanner, 
open end(ed) 
spanner, o. e. wrench 

Gabelschlüssel

 פה המפתח, פי

 מדת הפה, מפתח

הפה

ראעז

:זרוע

 )נטית נכחה,

הראע(

jaw, opening 
Maul

size of jaw, span 
Schlüsselweite, 

Maulw.

offset
Maulstellung

 הכניס, הבריג,
לולב, )בורג, סגר

T -

אום(

to screw in, to s. on 
ein-, an-, auf- 

schrauben

to tighten (screw, nut) ( אום )בורג, הדק  
anziehen, anspannen 

(Schraube, Mutter)

ה פ  to loosen, to slacken)בורג( ר
(screw) 

lockern (Schraube)

to screw,-out,-off, ( )בורג הוציא פתח,  
to unscrew 

heraus-, ab-, losschrauben

שבור( )בורג חלץ

התרפה
T ־ : •

תבליג עקר

to extract 
ausziehen

to get loose 
sich lockern

to strip a thread 
ein Gewinde 

überdrehen

to screw (,to bolt) 
together, -  on, to 
fasten with screws 

zusammen-, an-, fest
schrauben (,verbolzen)

 single-ended spannerיחיד־ מפתח
einmäuliger ' J ". ״ י; ״

Schraubenschlüssel, ,יליל מ' ראש  
einfacher S.

double-ended spanner ל״ מפתח כפו  
Doppelschlüssel, , 

doppelmäuliger s. ,$ל מ' רא כפו

זויתי מפתח
[90° ]נטוי

 מחדד מפתח

 דק מפתח

רב״פיות מפתח

obstruction spanner

spearhead spanner

flat spanner 
flacher Schlüssel

Vielmaulschlüssel

מפתח)זרוע(

יקי

ל מפתח פו  כ

וסגור פתוח

podger-ended spanner, 
open ended podger s., 
spud-end wrench, 
structural w.

combination spanner, 
open end box wrench 

Gabel-Ringschlüssel

סגורים מפתחות

ring spanner, box סגור מפתח
wrench T ’ ” : ~

Ringschliissel, Hulsens.

 רבועי ס׳ ,מ

עי ,ס ,מ  דו-רבו

• s :מ##י ,ס ,מ

דו־מעעי ם׳ מ׳
: \ •

פרוץ סגור מפתח

square —
Vierkant-

eight-point — 
Achtkant-

hexagon — 
Sechskant-

bi-hexagon — 
Zwolfkant-

flare nut spanner 
offener Ringschliissel
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 סגור מפתח

מארפב
T J \  J

הקעזה מפתח

קרקש מפתח

 סגור מפתח

רב״פיות

offset spanner 
verkröpfter Schlüssel

striking (box) wrench, 
slogging ring spanner

ratchet spanner 
Knarrenschlüssel

wrench with (ten etc.)
openings

Vielloch-Schlüssel

חלזון

גביעיים מפתחות

socket wrench גביעי מפתח
Steckschlüssel * •* ־ ׳* : ־

socket wrench with בעל גביעי מפתח  
“T” handle ’ ” ״ • : ־ • • : ־

Steckschlüssel (,Auf- סיבוב מוט
satzschlüssel) mit 
Quergriff

offset handle socket 
wrench, solid box 
spanner, cranked 
handle s. 

Steckschlüssel mit 
gebogenem Kopf

tubular box spanner 
Rohrsteckschlüssel

cross-bar, sliding bar 
handle 

Drehstift, Drehgriff

 גביעי מפתח

ט עו פ ף)  אי כפו

פפול(

 צנורי מפתח

סיבוב מוט

 לשקע, מפתח

אלן מ׳

wrench for Allen 
screws, Allen key 

Sechskant-Vollschlüssel

מתכווגנים מפתחות

 מתכונן, מפתח

טוי,כונין מ' )נ

וביו״ב( לשר־זוית

 קבועה לחי

 זחיחה לחי

פונון אם

adjustable spanner, 
shifting wrench 

verstellbarer 
Schraubenschlüssel

stationary jaw, fixed 
jaw 

feste Backe

adjustable jaw, 
movable jaw 

bewegliche Backe

adjusting nut 
Stellmutter

היי״ מפתח  מ
תפיסה,

: • T

מהיר מ׳

worm, endless screw 
Schnecke

quick action wrench 
Einhand-Schrauben- 

und Rohrschliissel

תקע מפתחות

 socket spannerתקע מפתח
Einsatzschlüssel

wrench (,screw driver) ( ),מברג מפתח  
socket 

Schlüssel (,Schrauben- 
zieher)-Einsatz

תקיע

 תקע יךית

 תקע

שקע

תקע מתאם

socket handle 
Schaft für Einsätze

Ansatz, Verbindungsstück

socket
Einsatz

socket wrench adaptor 
Übergangsstück, 

Zwischens.

 תקע מארך

גמיעז תקע מארך

־קרח ??לק

תקיע גביעי מפתח

תקיע פתוח מפתח

תקיע מברג

extension bar 
Verlängerungsst ück

flexible extension 
biegsames Verlänge

rungsstück

universal joint 
Kardangelenk

socket spanner 
Steckschlüssel
open jaw socket 

spanner

 בלורקעז׳ תקע ק־ית
קרקש ;ךית

מפרק, תקע מ־ית  ב
מפרק ידית

l T : •  • t

ת תקע אךכב

socket screwdriver

ratchet handle 
Schl üsselknarrgr iff

swivel handle 
Griff mit beweg- 

lichem Gelenk

speed handle 
Kurbelwinde
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זחיחה תקע ידית - ■ך. . .T . ;  I

זויתית תקע ידית T• - . ■ן. I״

 ידית)ת_קע(
פתול מודדת

slide T-handle 
Gleitgrifî

L־handle
Winkelgriff

torque wrench 
Drehmomentschi lissel

לליני מברג - S ״ \ : T•
)״מברג

• Tאוטומטי״(

ה מברג ארפב ל

automatic spiral 
ratchet screwdriver 

automatischer 
Schraubenzieher

brace screwdriver 
Bohrwinden- 

Schraubenzieher

מברג

מברגים

screwdriver
Schraubenzieher

 לצינורות מפתחות

לצנורות מפתח

שו־שרת מפתח
blade
Klinge

להב

לצגורות shank קנה
Schaft vIt

צפרדע מפתח handle נצב
)לצנורות( Heft T *

pipe wrench 
Rohrschlüssel

stiiison pipe wrench סטילסון מפתח  
Stillson-Rohrschlüssel : : ־ * : ־

chain pipe wrench 
Ketten-Rohrzange

Blitz-Rohrzange

stubby screwdriver, גוץ מברג
short blade s. “: ”

kurzer Schraubenzieher

 זויתי מברג

 צלב, מברג

״פיליפם״ מ'

offset screwdriver, 
angular s. 

Winkelschraubenzieher

cross recess (,Philips) 
screwdriver 

Kreuzschlitzschrau- 
benzieher

instrument makers’ שענים מברג  
screwdriver, watch- ‘T T ’*: " 
makers’ s. 

Uhrmacher-Schraubenzieher

 pngratchet screwdriver מברג
Knarrschraubenzieher

 תבין מפתח

 )לצבורות(

 פינים מפתח

 פינים מפתח
 ,פ מ׳ מתכונן,

 כונץ

 קרסי פין מפתח

 _קךסי פין מפתח

 ,פ ,מ מתכונן,

כורן ?

alligator wrench 
Alligator-Rohr- 

schlüssel

pin face spanner 
Gabelschlüssel
adjustable pin face 

spanner 
verstellbarer 

Gabelschlüssel

pin hook spanner 
Hakenschlüssel
adjustable hook 

spanner

ה
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 חתוך פלי

 ושיוף

 חתוך פלי

משבבים

ד מונחי מתכת בעבודות כלי־י

ושיוף חיתוך כלי ג.

שנים חקק cutting tools 
schneidende Werkzeuge

spanabhebende Werkzeuge

מסורים
hand saw 
Handsäge

saw frame 
Sägenbogen

blade
Sägeblatt, Sägeklinge

saw tooth 
Sägezahn
(tooth) flank

(tooth) face

cutting edge

(tooth) root

pitch

to saw 
sägen

sawdust
Sägespäne v :

blade with staggered set מסכסך להב  
Blatt mit geschränkten r : :

Zähnen

יד מסור
T -

 המסור קשת

 המסור להב

 המסור שן

השן גב

 השן פני השן, חזה

 השן ראש

 השן עקר

 T • :פסיעה

 ??י

נסרת

הב גלי ל

 קשת)מסור(
 מ׳ ק׳ מתכוננת,

 כונינה

קשת)מסור(

wavy set
gewelltes Sägeblatt

adjustable frame 
verstellbarer Bogen

deep throated (rail) 
(hack saw) frame 

Sägenbogen mit tiefer 
Ausladung

to cut teeth 
Sägezähne hauen

שופינים),פצירות(

פצירה שופץ,

• Tפנים

T ״פאה

שפה

,קצה

 הפנים ]חלק שכם

מחורק[ שאינו

file
Feile

face

edge

corner, cutting ridge 
Kante

point, tip, end 
Spitze

shoulder

 watchmaker’s sawעזענים מסורית
Uhrmachersäge

heel ?תף

tang
Angel, Griffzapfen

עקץ

handle
Heft

• Tנצב

cut of file 
Feilenhieb

מחלקת

grade of cut המחלקת דרגת

rough cut 
Grobhieb

“ :־ V י T Tעבה מחלקת

bastard cut 
Bastardhieb

T ־גסה ,מ

second-cut cut 
Halbschlichthieb

בינונית ,מ

smooth cut 
Schlichthieb

ה מ׳ ק י

dead smooth cut 
Doppelschlichthieb, 

Feins.

ךקילןה מ׳

finishing cut גמור מ׳

rasp cut
Raspenhieb, Pockenh.

משוף ,מ
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T • :יחידה ,מ

ה מ׳ ל יל :כפו

משלשת מ'

 תחתונה, מ׳

Tראשונה מ׳

T 5 7עליונה, מ'
T• :שניה מ׳

צי ערף,  פ

החליק

 השופין מהלך

 השיוף עקבות

 שיוף שבבי

 שיוף נשפת

סדנה שופץ

single cut
Einhieb, einfacher H.

double cut, cross c. 
Doppelhieb, Kreuzh.

triple cut

first cut, lower cut, 
upcut 

Unterhieb

overcut, upper cut 
Oberhieb

to file 
feilen

to smooth 
schlichten
file stroke 
Feilhub
file strokes 
Feilstrich

filings
Feilspäne, Feilicht

file dust 
Feilstaub

engineer’s file, 
mechanic’s f.

Mechanikerfeile, Werkstattf.

Swiss type file, עךין ופין #
precision f.

 needle fileמחטי #ופין
Nadelfeile
escapement file, - רבוע״ מחטי ופין #  

Geneva f., square “ ,
handle needle file ^ #עני ש' עקץ,  

Feile mit viereckigem 
Stahlheft

die sinker’s file # ם חך#י ופין כלי  

# עקם ופין  

לפליז שופץ

riffler file 
Riffelfeile

brass file

light metal file לאלומץ שופץ
Aluminiumfeile
lead float file, vixen f. ת ופין לעופר #  
Zinnfeile vv !

 מכונה #ופין

מ#וף

machine file 
Maschinenfeile

rasp
Raspe(l)

flat (taper) file, ( שטוח)מצר שופץ
taper hand f.

Flachfeile

hand file T #ופין 
Flachstumpffeile, Handf.

warding file מפתחות ופין #
Raumfeile, Schlusself. : : “

 מלבני שופץ
)מדק(

pillar file 
Stiftenfeile

cotter file, equalling f. (ופין)מלבני#
vierkantige zylindrische ־ ״ 5 ־

Feile, Ausgleiche

 square fileרבוע #ופין
Vierkantfeile

three square file, # מ#ל ופין #
triangulär f. t •

Dreikantfeile

עגל שופץ

 מקטעי שופץ

למחצה( עגל ),ש׳
T 75 V J T

 סכיני #ופין

סיפי #ופין

חרצני #ופין

round file 
Rundfeile

half-round file 
Halbrundfeile

knife file 
Messerfeile
feather-edge file, 

ensiform f. 
Schwertfeile
pippin file 
herzförmige Feile

ת שופץ crochet file מעגל־פאו
מחורקות[ פאותיו ]ארבע

 oval fileסגלגל שופץ
Ovalfeile

crossing file, double קטעי מ דו* ופין #  
half round f. * T : ’

Vogelzunge(n)feile
lozenge file, diamond f. מעין ופין #  
Rautenfeile
pivot file מקבילית שופץ
Zapfen(10ch)feile • •



2:

טרפזי שופץ
מחורק[ ]הבסיס

חצי״סיפי שופץ
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barrette file 
Barrettfeile

cant file
Halbschwert-Prisma- 

feile, Kantenf.

(rounde-edge; square- משק שופץ  
edge) joint file, . T/ \
topping f. t מעגל״פאות)

(flachzylindrische;
Vierkant-)
Schamierfeile,
Fugenf.

ישר״פאות(

מקביל

מצר

חד שופץ

חרום

בטנוני

צר

צריר

דו״קצוי

parallel
parallel

taper
verjüngt

pointed file 
Spitzfeile

blunt
stumpf

bellied
gebaucht

slim
schmal

extra slim 
besonders schmal

double-ended
doppelendig

מסורים שופץ

 מסורים שופץ

קהד )משלש( : \ l : t״
יד( מסורי שפ)ת),ש׳

saw file 
Sägefeile

handsaw file 
(,taper saw f.) , ץ

Handsägefeile )קהה״ משלש )

 מסורים שופץ

מעגל״ )משלש(
T \  S : ־ ־ \

סרט( מסורי שפות),ש׳

band saw file 
Bandsägefeile

 מסורים שופץ

חצי״סיפי

 מסורים שופץ

שטוח

cant saw file, 
circular saw f. 

Kreissagefeile, 
Segmentf., Wolff.

mill saw file 
Muhlsagefeile

 מסורים שופץ

מעגל־גב סכיני

cross cut saw file 
Schrottsägefeile

pit saw file, frame s. f. מסורים שופץ  
Kransägefeile /

חצי״עגולי

gulleting file עגל מסורים שופץ
runde Sägefeile

contact file מגעות שופץ
Magnetfeile, Kontaktf. T -  1 •

screwhead file, חריצי שופץ
slitting f.

Einstreichfeile,
Schraubenkopff.

ברגים
: T *

knife sharpening file השחזה שופץ
M esserschärffeile
polishing file 
Polierfeile

מרוט שופץ

file blades הב שיוף ל
Bezugfeilenblatt

file (biade) holder שיוף להב מחזק
Aufspannbolzen

to cut (files) (חרק)שופינים
(Feilen) hauen

to recut מחלקת חדש
nachhauen, (wieder) 

aufh.
cut מוזרק
gehauen : T י

stamped מטבע
geprägt

מגרדים

T : \

scraper מגרד
Schaber

to scrape גרד
schaben
flat scraper שטוח מגרד
Flachschaber T :״־
three square solid משלש מגרד

scraper T %. : *•: -

Dreikant-V ollschaber טמום
T

(three square) fluted משלש מגרד
scraper \

Dreikant-Hohlschaber ?¡עור

halfround scraper, ף פ מגרד
bearing s. “ ״

Löffelschaber, Lagers.
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ב מגרד״־יקרס  heart shapedלבו
shave hook 

herzförmiger Zinkschaber

triangular shave hook מגרד״/קרס
 Dreikantzinkschaber v ' :־

: \ Tמשלש

ס soiipipe shave hook מששה מגרד-קר

אזמלים
אזמל

ח מל)  באזמל ןק7ז
א' קטע והיו״ב( ב

עזטוח אזמל

Zinkschaber

chisel
Meissei

to chisel (off) 
(ab)meisseln

flat chisel
Flachmeissel “ T :"

crosscut chisel, cape c. סיפי אזמל
Kreuzmeissel  : ’
diamond point chisel מעץ אזמל
Spitzmeissel, Diamantm. T % : : ’

half-round point , מעגל״חרפה אזמל  
chisel, round : '* לs : *: *
nosec. מעגל א׳

(Halb)rundmeissel
grooving chisel 
Nutenmeissel

blacksmith’s chisel 
Schrotmeissei, Setzeisen

קךסי אזמל  

(, חורץ א׳ ) 

מקטע

blacksmith’s cold chisel, קר ב( טע) מק  
smith’s cold set -

Kalt(schrot)meissel

blacksmith’s hot chisel, מקטע)ב(חם  
smith’s hot set - : ־:••־

Warm(schrot)meissel

smith’s sidecutting set, דפן מקטע  
side chisel

anvii-chisei, a. cutter, סדן מקטע  
hardie T"

Abschrot, Abschröter
flat anvil cutter, י$ר סדן מקטע  

f. hardie TT T :־

half-round anvil מעגל סדן קטע״ מ
, ,  t  \ t י ;   -  - cutter- : י 

מנשכיים
nipper מבוכים
Abschneider, Beisszange

jaw לחי
Backe
cutting edge חרפה
Schneide T : \

leg זרוע
Hebelgriff, Schenkel

end cutting nipper פנים מנשכי
Vor schneider • t .

diagonal cutting nipper צד מנשכי
Seitenschneider

toggle joint cutting מנוף, מנשכי
nipper

Hebelschneider מנופיים מנשכים

wire cutting nipper תיל מנשכי
Drahtschneider,

Drahtschneidezange

bolt cropper, (q•**מנופ ם) מנוכי
bolt cutter : י ״ T : י

Bolzenschneider • :־.ייארפים

מספריים

 rivet busterמסמרות מקטע
Nietenquetscher

tinmen’s hand ם יד מספרי לפחי
shears, snips 

Handblechschere
mouth פה
Maul

blade להב
Klinge
cutting edge חרפה
Schneide \ 5 T

pin
Stift

פין

leg זרוע
Schenkel
straight shears ישרים מספרים
gerade Schere, • : T — • : יד •

S. mit geradem Maul
curved shears פפופים מספרים
Krummschere, S. mit : • -1:־ •

gebogenem Maul  כפופים ]הלהבים
 למישור בניצב

הזרועות[

bent shears פפופים מספרים
winkelig gebogene : •ד- :

Schere ד• :בזוית
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oblique shears נטויים מספרים
schrägmäulige Schere, * : ׳ “T : * 

geschweifte S. [ כפופים הלהבים
למישור במקביל  

[הזרועות

convex blade shears “ ם רי פ ס לי מ מו ק  
Figurenschere ” ! "T: ’

חרפה

right hand shears ימניים מספרים
rechte Schere, ” T: ’ : ’

S. mit Rechtsschnitt P3״r [ ,יהימב הלהב  
לשמאלי מעל ]

left-hand shears שמאלים מספרים
linke Schere, * T 8 ' ־T : ‘

S. mit Linksschnitt [ יזנת השמאלי הלהב  
לימני מעל ]

tinman’s Scotch shears, ( רי פ ס ח “מ פ  
t. S. snips " •

Augen-Bleehschere ם בי אן עלי-( ב

 תיל מספרי

תיל מגזרי

wire shears 
Drahtschere

wire cutter 
Drahtschneider

צינורות מחתכי

 צנורות מחתך

חד־דסקי, (
, י ו ל ס ד ־ ת ל ת

קי( ס ך ךב־

חתוןי ךסלןת

pipe cutter (single 
wheel, three wheel, 
etc.)

Rohr(ab)schneider 
(mit 1, mit 3 
Rädchen usw.)

cutting wheel 
Schneidrädchen

link type pipe cutters צנורות מחתך  
Glieder-Rohrschneider . . ’ , ” 8 ~

על חליות ב

eyeאזן
Auge

raised handles shears “ ם רי פ ס מי מ ר מו

זרועות

לחדים מספרים

Durchlaufschere

קוץ

צורפים מספרי

hole cutting shears 
Lochblechschere

pin
Stift, Durchschlagdom

jeweller’s snips 
Goldschmiedeschere

 stock (tinmen’s)נקבעים מספרים
shears, bench s., 
block s. 

Stock-Blechschere, Blocks.

boiler tube cutter צגורות מחתך  
Siederohr- ’ “ : “

Ausschneidemaschine * 3 ביל !

 צגורות מחתך

עופרת

lead pipe cutter 
Bleirohrschneider

 עונים חיתוך כלי

עופרת מחתך

שרברבים מגרד

zinc cutting knife 
Zinkreisser

plumber’s scraper 
Schaleisen
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