Русский
велосипед
1.
2.
3.
4.
5.
6.

рама
верхняя труба
нижняя труба
подседельная труба
цепнаявилка/цепная стойка
подседельная вилка /
подседельнаястойка
7. головная труба
8. вилка
9. колесо
10. шина, покрышка
11. профиль, протектор
12. внутренняястенка
13. вентиль, клапан
14. камера, трубка
15. обод
16. спицы
17. втулка
18. быстрый / быстросъемный зажим
19. каретка
20. шатун
21. передние/ведущие шестерни
22. цепь
23. педаль
24. туклипс / ремешок
25. задний переключатель передач
26. передний переключатель передач
27. ручка переключения передач
28. трос
29. регулирующий болт
30. свободный ход
31. рулевая колонка
32. выносруля
33. руль
34. рог
35. седлодержатель
36. седло
37. замок седла
38. рукоятка тормоза
39. тормоз
40. тормознаяколодка
41. тормознойтрос
42. регулировочныйболт
43. отражатель света
44. ниппель
45. задняя втулка
46. ручка руля
47. дорожный велосипед

Magyar
Kerékpár
1. keret, váz
2. felső cső, összekötő cső
3. alsó cső
4. üléscső
5. villaszár (ketetsével)
6. hátsó villa
7. kormánycső
8. első villa
9. fogaskerék
10. gumi
11. külső
12. abroncsperem
13. szelep
14. tömlő
15. abroncs
16. küllők
17. kerékagy
18. gyorsszorító
19. kettős lánckerék (fogaskerék) a
lánckerék tengelyével
20. hajtókar
21. lánckerék
22. lánc
23. pedál
24. cipőrögzítő, szíj
25. hátsó láncemelő
26. első láncemelő
27. sebességváltó
28. kábel
29. láncfeszítő
30. szabadonfutó kerék
31. kormányrúd
32. kormánykar
33. kormáhy
34. kormányszarv
35. nyeregcső
36. nyereg
37. nyeregtámasz
38. kézifék
39. fék
40. fékpapucs
41. fékbovden
42. szabályozó
43. fényvisszaverő
44. csatlakozócsonk, küllőcsavar
45. hátsókerék
46. fogantyú
47. utazó kerékpár

48. горный велосипед
49. гоночный велосипед
50. туристский велосипед
51. складной велосипед
52. тандем
53. веломобиль
54. веломарафон
55. багажник
56. щиток
57. подшипник
58. насос
59. гаечный ключ
60. монтировка
61. зеркало заднего вида
62. сумка, мешок
63. генератор
64. бутылка
65. портативная бутылка
66. противоугонный замок
67. веревка, связка
68. звонок
69. подножка, подпорка
70. втулка каретки
71. сумка для переноски велосипеда
72. подседельная сумка
73. сумка на руль

48. hegyi kerékár
49. versenykerékpár
50. turista kerékpár
51. összecsukható kerékpár
52. tandem
53. fekvő kerékpár
54. kerékpár-maraton
55. csomagtartó
56. sárvédő
57. csapágy
58. pumpa
59. szerszám
60. gumiszerelő vas
61. visszapillantó tükör
62. zsák, szatyor
63. dinamó
64. palack
65. palacktartó
66. biztonsági zár
67. gumis csomagrögzítő
68. csengő
69. támasztókar
70. hajtókar tengely
71. kerékpártartó zsák
72. nyeregtáska
73. kormánytáska
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