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ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ
アース asu မြေမြ�စိုု�က််ကြိုးက်�ု�မြေန်ရာာ

アイスプライス ai supuraisu က်ငွ်း်�ပံ�က်ျစို်ထွာ�သာည့်််ကြိုးက်ု��

アウトリーチ autorichi က်ရာနု််�လက််တံံ ဆန်််ထွ�တံ်

နို�ုင်း်�ု

悪天候 akutenko ရာာသာဦတံ� ဆ�ု�ရာ�ာ��ု

圧縮荷重 asshuku kaju ဖိဝုန််

圧縮止め asshuku dome ပ�ုက််ဆက််

当て物 atemono အ�ာခံံ

アンカー anka မြေက်ျာက််ဆး�

安全荷重 anzen kaju မြေဘာ�က်င်း်�ဝန််

安全係数 anzen keisu မြေဘာ�က်င်း်�လံ�ခြုံခံံ�မြေရာ� အမြေမြခံခံံ

အခံျက််

安全装置 anzen sochi မြေဘာ�က်င်း်�လံ�ခြုံခံံ�မြေရာ� 

က်ရုာယုာာ

安定 antei တံည့််ငြိင်း�ု်�ု

異常発見時の措置 ijo hakken ji no 
sochi

ပံ��နှ််�ဟု�တံ်သာည့််က်�ု မြေတံ�ွ

လှင်း် တံ�ုင်း်�တံာမြေပ�သာည့််

１電動機式 ichi dendoki shiki မြေ�ာ်တံာ 1 လံ�� စိုန်စို်

１日の作業の流れ ichinichi no 
sagyo no nagare

တံစို်မြေန််တံာ လ�ပ်င်းန််�စိုဉ််

逸走防止装置 isso boshi sochi မြေလခံ�ခံံ� ုမြေဘာ�က်င်း်�

က်ရုာယုာာ

移動式クレーン idoshik ikuren မြေရာ��လျာ� က်ရာနု််�

イヤ iya လှပ်စိုစို်မြဖိန်််မြဖိး�မြေရာ�စိုန်စို်

လ�ုင်း်� 



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ
インチング inchingu လက််�စိုန်စို်မြဖိင်း််

တံ�ုင်း်�တံာမြခံင်း်�

インバータ制御 imbata seigyo အင်း်ဗာာတံာ ထွနု််�ခံျ�ပ်�ု

ウエイト式外れ止
め装置

ueitoshiki 
hazuredome 
sochi

အမြေလ�ခံျနု််အသာံ��မြပ� ခံျက််ခံျ 

စိုန်စို်

ウォームギア uomu gia ကြိုးက်ု��လ�ု် ဂျယီာာ

ウォーム歯車 uomu haguruma ကြိုးက်ု��လ�ု် ဂျယီာာ

渦電流ブレーキ制
御

uzu denryu 
bureki seigyo

ဝဲလှပ်စို�ီ ဘာရာတုံ် ထွနု််�ခံျ�ပ်�ု

စိုန်စို်

運動摩擦力 undo masatsu 
ryoku

အမြေရာ�� ပတွံ်�အုာ�

エコライザシーブ ekoraiza shibu ည့်ိမုြေပ�သာည့််် စိုက််သာ�ီ

Ｓより esu yori S ပံ�သာဏ္ဌာာာန်် ကြိုးက်ု��က်ျစို်န်ည့််�

လ�်�

追いノッチ oi notchi ဗာွီပံ�သာဏ္ဌာာာန််အထွစို်

横行 oko က်န်််လန်််မြဖိတံ် 

横行装置 oko sochi က်န်််လန်််မြဖိတံ်တံ�ုင်း်�တံာ�ု

က်ရုာယုာာ

押しボタン oshi botan နိုှုပ်ခံလ�တံ်

おもり omori အမြေလ�ခံျနု််

ガイデリック gaiderikku ကြိုးက်ု��ဆ�ုင်း်� ဝန််ခံျစီိုက််

掛け数 kakesu ကြိုးက်ု�� အမြေရာအတံကွ််

かご形誘導電動機 kagogata yudo 
dendoki

ရာဉှ့်််မြေလာင်း်အ�ု်ပံ�စိုံ လှပ်စိုစို်

ည့်ိ�ု� မြေ�ာ်တံာ

かさ歯車 kasa haguruma အန်��မြေစိုာင်း်� ဂျယီာာ



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ
荷重 kaju ဝန််

形くずれ katakuzure ပံ�ပျက််မြခံင်း်�

片フック kata fukku ခံျတုံ်တံစို်ခံ�တံည့််�

カップリング kappuringu ကြားက်ာ�ဆက််ပစိုစည့််�

過負荷防止装置 kafuka boshi 
sochi

ဝန််ပ�ု တံာ�ဆ�ီ က်ရုာယုာာ

壁クレーン kabe kuren န်ံရာံက်ပ် က်ရာနု််�

カム形リミット
スイッチ

kamugata rimitto 
suicchi

မြေရာ�့မြေမြပာင်း်�ဖိ��ျာ�ပါရာှုသာည့််် 

အလ�ုအမြေလျာက်် ဖိငွ်း််ပတုံ်

ခံလ�တံ်

緩始動方式 kanshido hoshiki အခံျနု််အလ�ုက်် စိုက််နိုုု�စိုန်စို်

緩衝材 kansho zai ကြားက်ာ�ခံံပစိုစည့််�

緩衝装置 kansho sochi ဒဏ္ဌာ်ခံံက်ရုာယုာာ

間接式 kansetsu shiki သာယွာ်ဝ�ုက်် အ�ျ�ု�အစိုာ�

間接制御方式 kansetsu seigyo 
hoshiki

သာယွာ်ဝ�ုက်် ထွနု််�ခံျ�ပ်က်ရုာယုာာ 

အ�ျ�ု�အစိုာ�

感電 kanden လှပ်စိုစို်မြေရာာှ်ခံ်

機械式荷重検出器 kikai shiki kaju 
kenshutsuki

စိုက််�ပု�ုင်း်�ဆ�ုင်း်ရာာ 

ဝန််မြေထွာက််လ�ှ်��ကု်ရုာယုာာ

機上運転式 kijo unten shiki အလ�ုအမြေလျာက််ထွနု််�ခံျ�ပ်� ု

အ�ျ�ု�အစိုာ�

起動回数カウン
ター

kido kaisu kaunta စိုတံင်း်� ုတံ�ုင်း်�တံာက်ရုာယုာာ

起伏 kifuku ဝန််�မြခံင်း်�

基本安全荷重 kihon anzen kaju စိုံမြပ� မြေဘာ�က်င်း်� ဝန််



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ
基本心得 kihon kokoroe အမြေမြခံခံံ လ�ပ်င်းန််�စိုည့််��ျဉ််�

逆転操作 gyakuten sosa မြေန်�က််မြပန််လ�ပ်မြေဆာင်း်�ု

逆巻き gyaku maki မြေန်�က််မြပန််ရာစို်ပတံ်မြခံင်း်�

キャブタイヤ
ケーブル給電

kyabu taiya 
keburu kyuden

cabtyre ပါဝါမြေက်ဘာယာ်လ်

ကြိုးက်ု��

給油 kyuyu မြေခံျာဆီထွ�ု�မြခံင်း်�

給油装置 kyuyu sochi မြေခံျာဆီထွ�ု�က်ရုာယုာာ

強風 kyofu မြေလမြပင်း်�

共用保護盤 kyoyo hogo ban �ှမြေဝ က်ာက်ယွာ်မြေရာ� မြေဘာာင်း်

က်ကွ််

許容応力 kyoyo ryoku ခံငွ်း်မ်ြပ�နို�ုင်း်သာည့်် ်ဖိညု့်ိပ်အာ�

キンク kinku ဝါယာာကြိုးက်ု���ျာ� ထွခုံ�ုက််�ု

ခံံနို�ုင်း်ရာည့််ရာှရုာန်် လ�ု်ထွာ�

မြခံင်း်�

くさび止め kusabi dome သာပ်ထွနု််�

駆動輪 kudo rin အင်း်ဂျျင်း်�မှြေ�ာင်း်�နိုငှ်း်သာည့်် ်

ဘာ�ီ

クラブトロリ kurabu torori မြေ�ာ်တံာပါရာှုသာည့််် က်ရာနု််� 

လက််တံနွ််�လညှ့််�

クラブトロリ式
天井クレーン

kurabu torori 
shiki tenjo kuren

မြေ�ာ်တံာက်ရာနု််� 

လက််တံနွ််�လညှ့််�ပါရာှုသာည့််် 

အမြေပ်တံက််၊ မြေအာက််ဆင်း်� 

က်ရာနု််�



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ
クラブトロリ式
橋形クレーン

kurabut orori 
shiki hashigata 
kuren

မြေ�ာ်တံာက်ရာနု််� 

လက််တံနွ််�လညှ့််�ပါရာှုသာည့််် 

မြေဘာ�နိုစှို်ဖိက်် ဖိရာနု််ပါသာည့််် 

တံံတံာ�ပံ�စိုံက်ရာနု််�

グリースカップ gurisu kappu အ�ဲဆ ီထွည့်််ခံွက််

グリースニップル gurisu nippuru အ�ဲဆထီွ�ု�မြေခံါင်း်�

グリッド形抵抗器 guriddo gata 
teikoki

ဂျရာစို် ရာစီိုစိုစတံာ

クレーン運転者 kuren unten sha က်ရာနု််� မြေ�ာင်း်�သား

クレーンガーダー kuren gada က်ရာနု််� သာံက်းက်နွ််က်ရာစို်

ယာက််�

クレーン管理者 kuren kanrisha မြပ�မြပင်း်ထွနု််�သာု�်�မြေရာ�အဖိွဲ�

クレーン保守担当
者

kuren hoshu 
tantosha

က်ရာနု််� ထွနု််�သာု�်�သား

クローラクレーン kurora kuren ခံျနု််�တံပ်ယာာဉ်် က်ရာနု််�

傾斜角 keisha kaku တံ�ု်�မြေစိုာင်း်�မြေထွာင်း််

警報装置 keiho sochi အခံျက််မြေပ�စိုန်စို်

警報用ボタン付き
ペンダントスイッ
チ

keiho yo botan 
tsuki pendanto 
suicchi

အခံျက််မြေပ�ခံလ�တံ်ပါရာှုသာည့််် 

ခံျတုံ်ဆွဲခံလ�တံ်

月例自主検査 getsurei jishu 
kensa

လစိုဉ်် က်�ုယာ်တံ�ုင်း် စိုစို်မြေဆ�

မြခံင်း်�

検査証 kensa sho စိုစို်မြေဆ�ခံငွ်း််ရာ လက််�တှံ်

減速比 gensoku hi စိုက််တံစို်ခံ�အတံွက်် မြေက်း�

မြေသာာအရာ�ယာ်အစိုာ�နိုငှ်း်် 

ထွ�တံလ်�ပမ်ြေသာာအရာ�ယာအ်စိုာ�

တံ�ု်အခံျ�ု�



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ
合金止め gokin dome သာတံု�စိုပ် အထွနု််�က်ရုာယုာာ

公称電圧 kosho denatsu အ�နှ််ပ�ာဏ္ဌာနိုှင်း််တံးည့်မီြေသာာ 

ဗာ�ု်အာ�

こう配座金 kobai zagane သာပ်ပံ�သာဏ္ဌာာာန််မြပ�လ�ပ်ထွာ�

သာည့််် သာံ�ဏ္ဌာမုြပာ�

降伏点 kofuku ten ယာငွ်း်��တှံ်

交流 koryu လှပ်စို�ီမြေကြားက်ာင်း်� (AC)

合力 go ryoku မြေပါင်း်�စို�အာ�

コーンブレーキ kon bureki က်မြေတံာပ်ံ�ဘာရာတုံ်

子なわ konawa လနွ််�

転がり軸受 korogari jikuuke လည့်ပ်တံသ်ာ�ံဏ္ဌာဘုာ�ီ�ျာ�ပါရာှု

သာည့််် ဘာယာ်ရာင်း်

転がり摩擦力 korogari masatsu 
ryoku

လ�ု််သာည့််် ပတွံ်�အုာ�

サーマルユニット samaruy unitto အပးနိုှင်း််သာက််ဆ�ုင်း်သာည့််် 

ယားန်စို်

災害事例 saigai jirei စိုက််ရုံံ�တံငွ်း်� �မြေတံာ်တံဆ�ု

�ျာ�

座金 zagane ဝါရာာှ

作業者の運搬等 sagyosha no 
unpan to

အလ�ပ်သာ�ာ�သာယာ်ယား

ပ�ု်မြေဆာင်း်မြေရာ�

作業範囲 sagyo hani လ�ပ်မြေဆာင်း်� ု

အတံ�ုင်း်�အတံာ

作業半径 sagyo hankei လ�ပ်င်းန််�မြေဆာင်း်ရာ�က််သာည့််် 

ဧရာယုာာ



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ
作業前打合せ sagyo mae 

uchiawase
အကြိုးက်�ုအစိုည့််�အမြေဝ�

サスペンション式 sasupenshon 
shiki

ဆ�ုင်း်�ထွနု််� အ�ျ�ု�အစိုာ�

サスペンション式
ホイスト

sasupenshon 
shiki hoisuto

ဆ�ုင်း်�ထွနု််� ဝန််ခံျစီိုက််

サドル sadoru က်�န််�နိုှ�ီ/ထွ�ုင်း်ခံံ� 

作用線 sayo sen အာ�တံစို်ခံ�၏ဦး�တံည့််ခံျက်် 

အရာာဝတံု�တံစို်ခံ�သာ�ု် 

သာက််မြေရာာက််�ု

作用点 sayo ten အာ�သာက််မြေရာာက််သာည့်် ်

မြေန်ရာာ

三相交流 sanso koryu three-phase AC 

三相誘導電動機 sanso yudo 
dendoki

three-phase လှပ်စိုစို်ည့်ိ�ု�

မြေ�ာ်တံာ

シーブ shibu စိုက််သာ�ီ

資格 shikaku အရာည့််အမြေသာ�ွ မြပည့်််�မီြခံင်း်�

地切り jigiri မြေဒါင်း်လ�ုက််�တံင်း်�ု

軸 jiku ဝင်း်ရုံု��

軸受 jiku uke ဘာယာ်ယာာရာင်း်

軸継手 jiku tsugite ဝင်း်ရုံု��ရာပှ် ခံျတုံ်ဆက််�ု

ပစိုစည့််�

舌付き座金 shita tsuki 
zagane

န်ပ်�မြေလျာမ်ြေစိုရာန််က်ာက်ယွာ်

သာည့််် စိုပရာနု််ဝါရာာှ

実効値 jikko chi သာက််မြေရာာက််�တုံန််ဖိ�ု�

質量 shitsuryo မြဒပ်ထွ�



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ
始動方式 shido hoshiki စိုက််နိုုု�စိုန်စို် 

ジブ上げ jibu age ဝန််ခံျစီိုက််၏ ထွု��ထွကွ််မြေန်

မြေသာာလက််တံံ

ジブ起し jibu okoshi မြ�ိင်း််တံင်း်� ုလက််တံံ

ジブクレーン jibu kuren အစိုနွ််�ထွွက််လက််တံံပါသာည့််် 

က်ရာနု််�

ジブ下げ jibu sage လက််တံံပါက်ရာနု််�၏ 

မြေအာက််မြေမြခံပု�င်း်�

ジブ伏せ jibu fuse လက််တံံပါက်ရာနု််�၏ 

မြေအာက််မြေမြခံပု�င်း်�

遮断器 shadanki ဆာ�က်စို်ဘာရာတုံ်က်ာ

車輪 sharin ဘာ�ီ

車輪止め sharin dome ဂျျ�်�တံံ��

重錘 jusui အမြေလ�ခံျနု််

重錘形リミット
スイッチ

jusui gata rimitto 
suicchi

အမြေလ�ခံျနု််အသာံ��မြပ� 

အလ�ုအမြေလျာက်် ဖိငွ်း််ပတုံ်

ခံလ�တံ်

集中給油式 shuchu kyuyu 
shiki

ဗာဟု�ု မြေခံျာဆမီြေပ�ပု�်�စုိုန်စို်

従動輪 ju dorin အင်း်ဂျျင်း်�မှြေ�ာင်း်�နိုငှ်း်သာည့်် ်

ဘာ�ီ

重量 juryo အမြေလ�ခံျနု််

手動チェーン
ブロック

shudo cheen 
burokku

လက််မြဖိင်း််မြပ�လ�ပ်ရာသာည့််် ခံျနု််�

ဘာမြေလာ ်(က်ရာနု််�)
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瞬間風速 shunkan fusoku ရုံ�တံ်မြခံည့််�မြေမြပာင်း်�လဲသာည့််် 

မြေလတံ�ုက််နိုနု််�

上下限リミット
スイッチ

jokagen rimitto 
suicchi

အလ�ုအမြေလျာက်် ဖိငွ်း််ပတုံ်

ခံလ�တံ်

衝突防止装置 shototsu boshi 
sochi

တံ�ုက််��ု ုဒဏ္ဌာ်ခံံက်ရုာုယာာ

心綱 shinzuna အးတံ�ုင်း်

シンブル付
スプライス

shimburu tsuki 
supuraisu

က်ငွ်း်�အခံံပါသာည့််် က်ငွ်း်�ပံ�

က်ျစို်ထွာ�သာည့်််ကြိုးက်�ု�

スチフレッグ
デリック

suchifureggu 
derikku

မြေန်�က််ဆွဲတံ�ုင်း်နိုစှို်မြေခံျာင်း်�ပါ

သာည့််် က်ရာနု််�

すて巻き sutemaki �းလသာတံ်�တှံ်လ�ုင်း်�

ストランド sutorando လနွ််�

スパン supan သာက််တံ�်�

スプリング式
外れ止め装置

supuringu shiki 
hazuredome 
sochi

စိုပရာင်း်အသာံ��မြပ� 

အလ�ုအမြေလျာက််ဖိငွ်း််/ပတုံ်

ခံလ�တံ်

スプリングナット supuringu natto စိုပရာင်း်�းလီမြေခံါင်း်�

すべり軸受 suberi jikuke လ�်�မြေကြားက်ာင်း်�မြေလှာမြေပ် သာံ��

သာည့််် ဘာယာ်ရာင်း်

スリップリング surippu ringu တံးည့်မီြေသာာဝင်း်ရုံု��မြေပ်တံငွ်း် 

လည့််ပတံ်မြေသာာက်ငွ်း်�

ဂျျင်း်န်မြေရာတံာတံစို်ခံ�၏ 

လှပ်စိုစို်ဓာာတံ်ထွကွ််သာည့်််

ပစိုစည့််�
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静荷重 sei kaju တံည့််ငြိင်း�ု်သာည့််် ဝန််

静止摩擦力 seishi masatsu 
ryoku

က်�ုယာ်ထွည့််နိုစှို်ခံ�အကြားက်ာ� 

ပတွံ်အာ�

性能検査 seino kensa စို�ွ်�မြေဆာင်း်ရာည့််စိုစို်မြေဆ�

မြခံင်း်�

性能等の理解 seino to no rikai စို�ွ်�မြေဆာင်း်ရာည့်် န်��လည့််�ု

積載形トラック
クレーン

sekisai gata 
torakku kuren

ထွရာပ်က်ာ�တံငွ်း်တံင်း်မြေဆာင်း်

ထွာ�သာည့််် က်ရာနု််� 

絶縁抵抗測定器 zetsuen teiko 
sokuteiki

လှပ်က်ာ ခံ�ခံံ� ုတံ�ုင်း်�တံာမြေရာ� 

က်ရုာယုာာ�ျာ�

Ｚより zetto yori Z ပံ�သာဏ္ဌာာာန်် ကြိုးက်ု��က်ျစို်�ု

န်ည့််�လ�်�

絶縁トロリ線 zetsuen torori 
sen

အက်ာပါသာည့််် ထွမြေရာာ်လ ီ

ဝ�ုင်း်ယာာကြိုးက်�ု�

切断荷重 setsudan kaju ခံံနို�ုင်း်ဝန်် (မြဖိတံ်အာ� ဝန််)

接地 secchi မြေမြ�စိုု�က််ကြိုးက်�ု�ခံျမြခံင်း်�

接点溶着検出装置 setten yochaku 
kenshutsu sochi

ဂျမြေဟုထွစုိုပ်� ုမြေထွာက််လ�ှ်�

က်ရုာယုာာ

旋回 senkai မြေဒါင်း်လ�ုက်် (သာ�ု်) မြေရာမြပင်း်ည့်ီ

အတံ�ုင်း်�လည့််ပတံ်မြခံင်း်�

走行 soko မြေရာ��လျာ�မြခံင်း်�

走行装置 soko sochi အမြေရာ�� က်ရုာယုာာ

速度制御方式 sokudo seigyo 
hoshiki

မြ�န််နိုနု််�ထွုန််�ခံျ�ပ်� ုအ�ျ�ု�

အစိုာ�

ソケット止め soketto dome မြေဆာက််တံ် ထွနု််�



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ
素線 sosen ဝ�ုင်း်ယာာ

素線の切断 sosen no 
setsudan

ဝ�ုင်း်ယာာကြိုးက်�ု� မြဖိတံ်မြခံင်း်�

退避 taihi က်�န််စိုင်း်မြေအာင်း်ထွ�တံ်မြခံင်း်�

立入り禁止 tachiiri kinshi အဝင်း် �ရာှပုါ

玉掛け tamagake သာ�ုင်း်�ကြိုးက်�ု�တံငွ်း်ခံျတုံ်မြခံင်း်�

玉掛け作業責任者 tamagake sagyo 
sekininsha

သာ�ုင်း်�ကြိုးက်�ု�တံငွ်း်ခံျတုံ်သာည့််် 

အလ�ပ်ကြိုးက်�ီကြားက်ပ်မြေရာ��းှ�

玉掛け用具 tamagake yogu သာ�ုင်း်�ကြိုးက်�ု�

単相交流 tanso koryu single-phase AC

チェーンの伸び cheen no nobi ခံျနု််�ကြိုးက်ု��ဆန်််ထွ�တံ်နို�ုင်း်�ု

力 chikara အာ�

力の大きさ chikara no okisa သာက််မြေရာာက််အာ�၏ 

ပ�ာဏ္ဌာ

力の向き chikara no muki သာက််မြေရာာက််အာ�၏ 

ဦး�တံည့််ခံျက််

張力 choryoku ဆွဲဆန်််အာ�

張力係数 choryoku keisu ဆွဲဆန်််အာ� အမြေမြခံခံံအခံျက််

直接制御方式 chokusetsu 
seigyo hoshiki

တံ�ုက််ရုံ�ုက်် ထွနု််�ခံျ�ပ်� ုအ�ျ�ု�

အစိုာ�

直働式 chokudo shiki ဝန်် တံ�ုက််ရုံ�ုက််ခံျတုံ်ဆက််

မြေ�ာင်း်�နိုငှ်း်� ုအ�ျ�ု�အစိုာ�

直流 chokuryu တံ�ုက််ရုံ�ုက်် လှပ်စို�ီ (DC)

直径の減少 chokkei no 
gensho

မြေလှာခ်ံျထွာ�သာည့််် အခံျင်း်�
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つり上げ荷重 tsuriage kaju � တံင်း်ထွာ�သာည့်််ဝန််

つり上げ装置 tsuriage sochi ခံျတုံ်ဆွဲ � တံင်း်� ုက်ရုာုယာာ

つり角度 tsuri kakudo ခံျတုံ်ဆွဲမြေထွာင်း််

つりチェーン tsuri cheen ခံျနု််�ကြိုးက်ု��

定格荷重 teikaku kaju သာတံ်�တှံ် ဝန််နိုုန််�ထွာ�

定格速度 teikaku sokudo သာတံ်�တှံ် အလျင်း်နိုနု််�ထွာ�

定期自主検査 teiki jishu kensa က်�ုယာ်တံ�ုင်း် ပံ��နှ်် စိုစို်မြေဆ�

မြခံင်း်�

抵抗 teiko ခံ�ခံံအာ�

ディスクブレーキ disuku bureki ဘာရာတုံ်မြပာ�

デリック derikku ဝန််ခံျစီိုက််

テルハ teruha လှပ်စိုစို်သာံ��ဝန််ခံျစီိုက််

電圧 denatsu ဗာ�ု်အာ�

電気式荷重検出器 denki shiki kaju 
kenshutsuki

ဝန်် အီလက််ထွမြေရာာန်စို် 

မြေထွာက််လ�ှ်��ကု်ရုာယုာာ

点検 tenken စိုစို်မြေဆ�မြခံင်း်�

電磁式ディスク
ブレーキ

denji shiki disuku 
bureki

လှပ်စိုစို်သာံလု�က်် ဘာရာတုံ်

မြပာ�

電磁接触器 denji sesshokuki လှပ်စိုစို်သာံလု�က်် ဆက််သာယွာ်

�ကု်ရုာယုာာ

電磁ブレーキ denji bureki လှပ်စိုစို်သာံလု�က်် ဘာရာတုံ်

天井クレーン tenjo kuren အမြေပ်တံက််၊ မြေအာက််ဆင်း်� 

က်ရာနု််�

電動機 dendoki မြေ�ာ်တံာ
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電動油圧押上機
ブレーキ

dendo yuatsu 
oshiageki bureki

လှပ်စိုစို် ဟုု�က််ဒမြေရာာလစို်

ဘာရာတုံ်

電動油圧押上機
ブレーキ制御

dendo yuatsu 
oshiageki bureki 
seigyo

လှပ်စိုစို် ဟုု�က််ဒမြေရာာလစို် 

ဘာရာတုံ်ထွနု််�ခံျ�ပ်�ု

電流 denryu လှပ်စို�ီ

電力 denryoku လှပ်စိုစို်မြေ�ာ်တံာ

電力量 denryokur yo လှပ်စိုစို် စို�ွ်�အင်း်

動荷重 do kaju အမြေရာ�� ဝန််အာ�

等速運動 tosoku undo ပံ�မြေသာအလျင်း်မြဖိင်း်် မြေရာ��လျာ�

�ု

トップランニング
式

toppu ranningu 
shiki

ထွပု်တံန််�လ�ပ်မြေဆာင်း်နို�ုင်း်

သာည့််် အ�ျ�ု�အစိုာ�

トップランニング
式ホイスト

toppu ranningu 
shiki hoisuto

ထွပု်တံန််�လ�ပ်မြေဆာင်း်နို�ုင်း်

သာည့််် ဝန််ခံျစီိုက််

ドラム doramu ဘာရာတုံ်ရှူးးှ�

ドラム形電磁
ブレーキ

doramu gata 
denji bureki

လှပ်စိုစို်သာံလု�က်် ဘာရာတုံ်ရှူးးှ�

သာံ�� ဘာရာတုံ်

トロリ torori ထွမြေရာာ်လီ

トロリ線給電 torori sen kyuden ထွမြေရာာ်လ ီဝါယာာကြိုးက်ု�� တံပ်

ဆင်း်မြခံင်း်�

ナット natto �းလီမြေခံါင်း်�

斜めつり naname tsuri သာယွာ်ဝ�ုက်် ဝန်် � တံင်း်မြခံင်း်�

二次抵抗制御 niji teiko seigyo တံစို်ဆင်း်ခံံ ခံ�ခံံအာ� 

ထွနု််�ခံျ�ပ်�ု
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２電動機式 ni dendoki shiki မြေ�ာ်တံာ 2 လံ�� စိုန်စို်

荷振れ nibure အကြိုးက်�ု်လ�ုက််မြေမြပာင်း်�လဲ

သာက််မြေရာာက််မြေန်မြေသာာ ဝန််

２方向同時操作 ni hoko doji sosa ဦး�တံည့််ရာာနိုစှို်ခံ�အတံွက်် 

တံစို်ငြိပ�ုင်း်န်က််လ�ပ်မြေဆာင်း်�ု

ねじ形リミット
スイッチ

neji gata rimitto 
suicchi

ဝက််အးအရာစို်အ�ျ�ု�အစိုာ� 

အလ�ုအမြေလျာက်် ဖိငွ်း််/ပတုံ်

ခံလ�တံ်

ねじり荷重 nejirikaju လ�ု်အာ�ဝန််

年次自主検査 nenji jishu kensa နိုစှို်စိုဉ်် က်�ုယာ်တံ�ုင်း် စိုစို်မြေဆ�

မြခံင်း်�

ノギス nogisu ဝါယာာ�ျာ�/သာံလံ���ျာ�၏ 

အတံွင်း်�အခံျင်း်� တံ�ုင်း်�မြေသာာ

က်ရုာယုာာ

歯車 haguruma ဂျယီာာ

歯車形軸継手 haguruma gata 
jiku tsugite

ဂျယီာာအ�ျ�ု�အစိုာ� ဝင်း်ရုံု��ရာပှ် 

ကြားက်ာ�ခံံပစိုစည့််�

橋形クレーン hashi gata kuren မြေဘာ�နိုစှို်ဖိက်် ဖိရာနု််ပါသာည့််် 

တံံတံာ�ပံ�စိုံက်ရာနု််�

はすば歯車 hasuba 
haguruma

ခံရုံ�မြေခံွအသာာွ�မြေစိုာင်း်�မြေဖိာ်

ထွာ�သာည့််် ဂျယီာာ

外れ止め装置 hazure dome 
sochi

ခံျက််ခံျ စိုန်စို်

ばね座金 bane zagane စိုပရာင်း် ဝါရာာှ

反作用 han sayo တံံ�်မြပန််�ု



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ
パンタグラフ panta gurafu ပံ�တံးက်း�က်ရုာယုာာ

ピッチ円 picchi en ဂျယီာာနိုှစို်ခံ�တံငွ်း် ဂျယီာာ၏

အလယာ်ဗာဟု�ု� ှအမြ�င်း််ဆံ�� 

အသာာွ�ထွပု်ပ�ုင်း်�ရာှု 

အခံျင်း်�ဝက််ယားငြိပ�ီ ဆွဲထွာ�

မြေသာာ စိုက််ဝု�င်း်�

引張荷重 hippari kaju ဆန်််နိုု�င်း်အာ� ဝန််

引張強さ hippari tsuyosa ဆွဲဆန်််ဝန််က်ု� မြပတံ်ထွကွ််

မြခံင်း်��ရာှဘုာဲ ခံံနို�ုင်း်သာည့််် အ�ျာ�

အဆံ��ဒဏ္ဌာ်အာ�

平座金 hirazagane မြေမြပာင်း်ဝါရာာှ

平歯車 hira haguruma ဝင်း်ရုံု��နိုငှ်း််အငြိပ�ုင်း် မြဖိာထွကွ််

မြေသာာ အသာာွ��ျာ�ပါရာှုသာည့််် 

ဘာ�ီ/ဂျယီာာ

ヒンジ式電磁
ブレーキ

hinji shiki denji 
bureki

ပတံုာပံ�စိုံ လှပ်စိုစို်သာံလု�က််

ဘာရာတုံ်

不安定 fuantei �တံည့််ငြိင်း�ု်�ု

VVVF 制御 bui bui bui efu 
seigyo

VVVF ထွနု််�ခံျ�ပ်�ု

フィラー線 fuira sen သာတံု�မြဖိည့်််တံင်း်��ဝုါယာာ

မြေခံျာင်း်��ျာ�

負荷時間率 fuka jikan ritsu စိုန်စို်လ�ပ်မြေဆာင်း်�ကု်ာလ 

ရာာခံ�ုင်း်နိုနု််�

複合荷重 fukugo kaju မြေပါင်း်�စိုပ်ဝန််အာ�

服装 fukuso အလ�ပ်ဝတံ်စိုံ�



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ
腐食 fushoku သာတံု�စိုာ�မြခံင်း်�/သာံမြေခံျ�တံက််

မြခံင်း်�

普通より futsuyori သာာ�န််ကြိုးက်ု��က်ျစို်န်ည့််�လ�်�

フック fukku ခံျတုံ်

フックブロック fukku burokku ခံျတုံ်ဆွဲ ဘာမြေလာ(်က်ရာနု််�)

フランジ形固定
軸継手

furanji gata kotei 
jiku tsugite

အမြေသာတံပ်ဆင်း်သာည့််် ဖိလန်််

ပလပု်မြပာ� ဝင်း်ရုံု��ရာပှ် ဆက််

သာယွာ်�ပုစိုစည့််�

フランジ形たわみ
軸継手

furanji gata 
tawami jiku 
tsugite

မြေက်�ွဆန်််နိုု�င်း်မြေသာာ ဖိလန်််

ပလပု်မြပာ� ဝင်း်ရုံု��ရာပှ် ဆက််

သာယွာ်�ပုစိုစည့််�

ブレーキ bureki ဘာရာတုံ်

分力 bunryoku တံစို်ခံ� (သာ�ု်) တံစို်ခံ�ထွက််

ပ�ုမြေသာာအာ��ျာ�ခံျတုံ်ဆက််

သာက််မြေရာာက််အာ�

ペンダントスイッ
チ

pendanto suicchi ခံျတုံ်ဆွဲခံလ�တံ်

ホイールクレーン hoiru kuren က်ရာနု််�စိုက််သာ�ီ

ホイスト hoisuto ဝန််တံင်း်စိုက််

ホイスト式天井
クレーン

hoisuto shiki 
tenjo kuren

ဝန််ခံျစီိုက်် ပါရာှသုာည့််် အမြေပ်

တံက််၊ မြေအာက််ဆင်း်� က်ရာနု််�

ホイスト式橋形
クレーン

hoisuto shiki 
hashi gata kuren

ဝန််ခံျစီိုက််ပါရာှုသာည့််် မြေဘာ�နိုစှို်

ဖိက်် ဖိရာနု််ပါသာည့််် တံံတံာ�

ပံ�စိုံက်ရာနု််�

暴風 bofu ��န််တံ�ုင်း်�



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ
ボールベアリング boru bearingu မြေဘာာက်ငွ်း်�ဘာယာ်ရာင်း်

歩行 hoko လ�်�သာာွ�လ�်�လာ

ポスト形ジブ
クレーン

posuto gata jibu 
kuren

တံ�ုင်း်ပါသာည့််် အစိုနွ််�ထွွက််

လက််တံံပါမြေသာာ က်ရာနု််�

ボルト boruto ဘာ�ု�တံ�ုင်း်

巻上げ makiage � တံင်း်မြခံင်း်�

巻上装置 makiage sochi ခံျတုံ်ဆွဲ � တံင်း်� ုက်ရုာုယာာ

巻下げ makisage မြေအာက််မြေမြခံပု�င်း်�

巻過警報装置 makisugi keiho 
sochi

မြေလမြပင်း်�တံု�က််ခံတံ်�ု

အခံျက််မြေပ�က်ရုာယုာာ

巻過防止装置 makisugi boshi 
sochi

မြေလမြပင်း်�တံု�က််ခံတံ်� ု

အက်ာအက်ွယာ်က်ရုာယုာာ

巻線形誘導電動機 makisen gata 
yudo dendoki

တံးည့်မီြေသာာဝင်း်ရုံု��မြေပ်တံငွ်း် 

လည့််ပတံ်မြေသာာက်ငွ်း်�

ဂျျင်း်န်မြေရာတံာတံစို်ခံ�၏ 

လှပ်စိုစို်ဓာာတံ်ထွကွ််သာည့််် 

လှပ်စိုစို်ည့်ိ�ု�မြေ�ာ်တံာ

マグネットブレー
キ

magunetto bureki သာံလ�ုက််ဘာရာတုံ်

曲げ荷重 mage kaju မြေက်�ွညွတွံ်ခံံနို�ုင်း်ဝန််

溝付きナット mizo tuki natto မြေခံါင်း်�၏အခံျင်း်�အတံု�င်း်� 

မြေမြ�ာင်း်�တံစို်ခံ�မြေဖိာ်ထွာ�မြေသာာ 

�းလီမြေခံါင်း်�

モード係数 modo keisu လ�ပ်မြေဆာင်း်ပံ�အမြေမြခံခံံ

အခံျက််



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ
ヤワラ yawara အ�ာခံံ

油圧式ディスク
ブレーキ

yuatsu shiki 
disuku bureki

ဟု�ုက််ဒမြေရာာလစို်ဘာရာတုံ်မြပာ�

床上運転式クレー
ン

yukaue unten 
shiki kuren

မြေအာက််မြေမြခံကြားက်�်�မြပင်း်� ှ

မြေ�ာင်း်�နိုငှ်း်သာည့်််က်ရာနု််�

床上操作式クレー
ン

yukaue sosa 
shiki kuren

မြေအာက််မြေမြခံကြားက်�်�မြပင်း်� ှ

မြေ�ာင်း်�နိုငှ်း်သာည့်််က်ရာနု််�

ゆるみ止め yurumi dome မြေလာခ်ံ်ခံျထွာ�သာည့််

揚程 yotei � တံင်း်နို�ုင်း်သာည့််် အမြ�င်း်် 

横引き yoko biki မြေဘာ�တံ�ုက််ဝန််ဆွဲမြခံင်း်�

ラングより rangu yori လန််် ပံ�သာဏ္ဌာာာန်် ကြိုးက်ု��က်ျစို်

န်ည့််�လ�်�

乱巻 ran maki က်ျပန််� ဂျမြေဟုမြေဆာ်မြခံင်း်�

離脱禁止 ridatsu kinshi ဝန််က်�ု မြေမြ�ိာက််တံင်း်ထွာ�

လျက်် ထွကွ််ခံာွမြခံင်း်�က်ု�

တံာ�မြ�စို်ထွာ�သာည့််

リフト rifuto � တံင်း်

リミットスイッチ rimitto suicchi အလ�ုအမြေလျာက်် ဖိငွ်း််ပတုံ်

ခံလ�တံ်

留意事項 ryui jiko ကြိုးက်�ုတံင်း်သာတံမုြေပ�ခံျက််�ျာ�

両フック ryo fukku နိုစှို်ဖိက််ခံျတုံ်နို�ုင်း်သာည့်််ခံျတုံ်

レールクランプ reru kurampu သာံလ�်�အထွနု််�ည့်ိပ်

レバー形リミット
スイッチ

reba gata rimitto 
suicchi

လဗီာာအ�ျ�ု�အစိုာ� 

အလ�ုအမြေလျာက်် ဖိငွ်း််/ပတုံ်

ခံလ�တံ်



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ
レバー式グリース
ガン

reba shiki gurisu 
gan

လဗီာာပါသာည့််် အ�ဲဆထီွ�ု�တံံ

ロープの固定方法 ropu no kotei 
hoho

လံ�ခြုံခံံ�သာည့််် ကြိုးက်ု��က်ျစို်န်ည့််�

လ�်�

ローラチェーン
軸継手

rora cheen jiku 
tsugite

ရုံ�ုလာတံငွ်း်ခံျနု််�ပတံ်ထွာ�

သာည့််် ဝင်း်ရုံု��ရာပှ် ဆက််သာယွာ်�ု

ပစိုစည့််�

ローラベアリング rora bearingu ရုံ�ုလာ ဘာယာ်ရာင်း်

ワイヤロープ waiya ropu ဝ�ုင်း်ယာာကြိုးက်�ု�

割形軸継手 warigata jiku 
tsugite

အစိုတုံ်အပ�ုင်း်��ျာ� ခံွဲထွာ�

သာည့််် ဝင်း်ရုံု��ရာပှ် ကြားက်ာ�ခံံ

ပစိုစည့််�


