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ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
アース asu พื้้�น

アイスプライス ai supuraisu การแทงบ่�วง

アウトリーチ autorichi ย้�นออก

悪天候 akutenko สีภาพื้อากาศเลวรา้ย

圧縮荷重 asshuku kaju ค่�าแรงอดั

圧縮止め asshuku dome อปุ่่กรณ์ข์้อ้ต่�อแบ่บ่สีวม
อดั

当て物 atemono เบ่าะ

アンカー anka สีมอ

安全荷重 anzen kaju นำ�าหนักบ่รรทก่ปุ่ลอดภยั

安全係数 anzen keisu ค่�าสีดัสี�วนค่วาม
ปุ่ลอดภยั

安全装置 anzen sochi อปุ่่กรณ์น์ริภยั

安定 antei เสีถียีรภาพื้

異常発見時の措置 ijo hakken ji no 
sochi

วดัเม้�อพื้บ่สีิ�งผิดิปุ่กต่ิ

１電動機式 ichi dendoki shiki ระบ่บ่ 1 มอเต่อร์

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

ลำาดบั่งานในหน่�งวนั

逸走防止装置 isso boshi sochi ค่วามปุ่ลอดภยัเม้�อใช้ ้
อปุ่่กรณ์พั์ื้น

移動式クレーン idoshik ikuren เค่รนแบ่บ่เค่ล้�อนที�

イヤ iya ฟีีดเดอรเ์อยีร์

インチング inchingu ข้ยบั่ทลีะนอ้ย

インバータ制御 imbata seigyo การค่วบ่ค่ม่อนิเวอร์
เต่อร์



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
ウエイト式外れ止め
装置

ueitoshiki 
hazuredome 
sochi

ระบ่บ่สีลกัยด่ต่ามนำ�า
หนัก

ウォームギア uomu gia เกยีรท์ดรอบ่

ウォーム歯車 uomu haguruma เกยีรท์ดรอบ่

渦電流ブレーキ制御 uzu denryu bureki 
seigyo

การค่วบ่ค่ม่เบ่รกดว้ย
กระแสีเอ็ดดี�

運動摩擦力 undo masatsu 
ryoku

แรงเสียีดทานไดนามกิ

エコライザシーブ ekoraiza shibu รอกอคี่วอไลเซอร์

Ｓより esu yori เกลยีว S

追いノッチ oi notchi ต่ามรอยบ่าก

横行 oko การทำาวงรอบ่

横行装置 oko sochi ลอกสีลงิ

押しボタン oshi botan ปุ่่� มกด

おもり omori นำ�าหนัก

ガイデリック gaiderikku กาย เดอรร์คิ่

掛け数 kakesu จำำานวนข้องเช้อ้ก

かご形誘導電動機 kagogata yudo 
dendoki

มอเต่อรช์้นดิเหนี�ยวนำาที�
มโีรเต่อรแ์บ่บ่กรง
กระรอก

かさ歯車 kasa haguruma เฟ้ีองดอกจำอก 

荷重 kaju นำ�าหนัก

形くずれ katakuzure การผิดิรปูุ่

片フック kata fukku ต่ะข้อเดี�ยว

カップリング kappuringu ค่ลปัุ่ปิุ่�ง



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
過負荷防止装置 kafuka boshi 

sochi
อปุ่่กรณ์ป้์ุ่องกนัการ
บ่รรทก่นำ�าหนักเกนิ

壁クレーン kabe kuren เค่รนต่ดิผินัง

カム形リミット
スイッチ

kamugata rimitto 
suicchi

ลมิติ่สีวติ่ช้แ์บ่บ่แค่ม

緩始動方式 kanshido hoshiki ระบ่บ่ค่�อยๆ สีต่ารท์
เค่ร้�อง

緩衝材 kansho zai บ่ฟัีเฟีอร์

緩衝装置 kansho sochi อปุ่่กรณ์บ์่ฟัีเฟีอร์

間接式 kansetsu shiki ปุ่ระเภททางออ้ม

間接制御方式 kansetsu seigyo 
hoshiki

ปุ่ระเภทการค่วบ่ค่ม่ทาง
ออ้ม

感電 kanden ไฟีดดู

機械式荷重検出器 kikai shiki kaju 
kenshutsuki

เค่ร้�องต่รวจำจัำบ่นำ�าหนัก
บ่รรทก่เช้งิกล

機上運転式 kijo unten shiki ปุ่ระเภทออนบ่อรด์

起動回数カウンター kido kaisu kaunta ต่วันับ่การสีต่ารท์
เค่ร้�องยนต่์

起伏 kifuku การยกบ่มูข้่�นหรอ้ลง

基本安全荷重 kihon anzen kaju นำ�าหนักบ่รรทก่ปุ่ลอดภยั
มาต่รฐาน

基本心得 kihon kokoroe กฎการทำางานพื้้�นฐาน

逆転操作 gyakuten sosa การทำางานยอ้นกลบั่

逆巻き gyaku maki การพัื้นยอ้นกลบั่

キャブタイヤ
ケーブル給電

kyabu taiya 
keburu kyuden

การปุ้่อนสีายเค่เบ่ลิ 
Cabtyre

給油 kyuyu การหล�อล้�น



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
給油装置 kyuyu sochi อปุ่่กรณ์ห์ล�อล้�น

強風 kyofu ลมแรง

共用保護盤 kyoyo hogo ban แผิงปุ้่องกนัที�ใช้ร้�วมกนั

許容応力 kyoyo ryoku แรงกดดนัที�อน่ญีาต่

キンク kinku เกลยีว

くさび止め kusabi dome ปิุ่�น

駆動輪 kudo rin ลอ้ข้บั่เค่ล้�อน

クラブトロリ kurabu torori รอกสีลงิแบ่บ่แค่ร็บ่

クラブトロリ式
天井クレーン

kurabu torori shiki 
tenjo kuren

เค่รนที�เค่ล้�อนที�เหนอ้
ศรีษะพื้รอ้มรอกสีลงิ
แบ่บ่แค่ร็บ่

クラブトロリ式
橋形クレーン

kurabut orori shiki 
hashigata kuren

บ่รดิจำเ์ค่รนพื้รอ้มรอก
สีลงิแบ่บ่แค่ร็บ่

グリースカップ gurisu kappu ฝาปิุ่ดจำารบ่ี

グリースニップル gurisu nippuru หวัอดัจำารบ่ี

グリッド形抵抗器 guriddo gata 
teikoki

เค่ร้�องต่า้นทานกระแสี
ไฟีสีงู

クレーン運転者 kuren unten sha ค่นบ่งัค่บั่เค่รน

クレーンガーダー kuren gada รางเค่รน

クレーン管理者 kuren kanrisha เจำา้หนา้ที�งานบ่ำารง่
รักษา

クレーン保守担当者 kuren hoshu 
tantosha

ผิูด้แูลเค่รน

クローラクレーン kurora kuren เค่รนรถีต่นีต่ะข้าบ่

傾斜角 keisha kaku มม่การเอยีง

警報装置 keiho sochi ระบ่บ่สีญัีญีาณ์เต่อ้น



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
警報用ボタン付き
ペンダントスイッチ

keiho yo botan 
tsuki pendanto 
suicchi

สีวติ่ช้ห์อ้ยแข้วนพื้รอ้ม
ปุ่่� มสีญัีญีาณ์เต่อ้น

月例自主検査 getsurei jishu 
kensa

การต่รวจำสีอบ่ดว้ยต่วัเอง
ปุ่ระจำำาเดอ้น

検査証 kensa sho ใบ่รับ่รองการต่รวจำสีอบ่

減速比 gensoku hi อตั่ราสี�วนการลด

合金止め gokin dome สีต็่อปุ่เปุ่อรท์ำาจำากอลั
ลอยด์

公称電圧 kosho denatsu แรงดนัไฟีฟ้ีาปุ่กต่ิ

こう配座金 kobai zagane แหวนรองปุ่รับ่มม่

降伏点 kofuku ten จำด่ค่ราก

交流 koryu ไฟีฟ้ีากระแสีสีลบั่ (AC)

合力 go ryoku แรงลพัื้ธ์์

コーンブレーキ kon bureki โค่นเบ่รก

子なわ konawa เกลยีวเช้อ้ก

転がり軸受 korogari jikuuke แบ่ริ�งลกูปุ้่น

転がり摩擦力 korogari masatsu 
ryoku

แรงเสียีดทานกลิ�ง

サーマルユニット samaruy unitto หน�วยค่วามรอ้น

災害事例 saigai jirei อบ่่ตั่ภิยัจำาก
อต่่สีาหกรรม

座金 zagane แหวนรอง

作業者の運搬等 sagyosha no 
unpan to

การข้นสี�งค่นงาน

作業範囲 sagyo hani ช้�วงการทำางาน

作業半径 sagyo hankei รัศมกีารทำางาน



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
作業前打合せ sagyo mae 

uchiawase
การปุ่ระช้ม่ก�อนเริ�มการ
ทำางาน

サスペンション式 sasupenshon 
shiki

ปุ่ระเภทการแข้วน

サスペンション式
ホイスト

sasupenshon 
shiki hoisuto

รอกแบ่บ่แข้วน

サドル sadoru อาน

作用線 sayo sen เสีน้การกระทำาข้องแรง

作用点 sayo ten จำด่กระทำา

三相交流 sanso koryu ไฟีฟ้ีากระแสีสีลบั่แบ่บ่
สีามเฟีสี

三相誘導電動機 sanso yudo 
dendoki

มอเต่อรเ์หนี�ยวนำาแบ่บ่
สีามเฟีสี

シーブ shibu รอก

資格 shikaku ค่ณ่์สีมบ่ตั่ิ

地切り jigiri ยกออก

軸 jiku แกน

軸受 jiku uke แบ่ริ�ง

軸継手 jiku tsugite ค่ปัุ่ปุ่ลิ�ง

舌付き座金 shita tsuki 
zagane

แหวนล็อก

実効値 jikko chi ค่�ายงัผิล

質量 shitsuryo มวล

始動方式 shido hoshiki ระบ่บ่สีต่ารท์เค่ร้�อง

ジブ上げ jibu age การยกเสีาต่ั �ง

ジブ起し jibu okoshi การยกข้องเสีาต่ั �ง



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
ジブクレーン jibu kuren เค่รนแบ่บ่เสีาต่ั �ง

ジブ下げ jibu sage การลดเสีาต่ั �งลง

ジブ伏せ jibu fuse การลดเสีาต่ั �งลง

遮断器 shadanki เซอรก์ติ่เบ่รกเกอร์

車輪 sharin ลอ้

車輪止め sharin dome ต่วัหยด่ลอ้

重錘 jusui นำ�าหนัก

重錘形リミット
スイッチ

jusui gata rimitto 
suicchi

ลมิติ่สีวติ่ช้แ์บ่บ่นำ�าหนัก

集中給油式 shuchu kyuyu 
shiki

การหล�อล้�นสี�วนกลาง

従動輪 ju dorin ลอ้ข้บั่เค่ล้�อน

重量 juryo นำ�าหนัก

手動チェーン
ブロック

shudo cheen 
burokku

บ่ล็อกโซ�แบ่บ่ใช้ม้อ้สีาว

瞬間風速 shunkan fusoku ค่วามเร็วลมแบ่บ่ทนัที

上下限リミット
スイッチ

jokagen rimitto 
suicchi

ลมิติ่สีวติ่ช้์

衝突防止装置 shototsu boshi 
sochi

อปุ่่กรณ์ป้์ุ่องกนัการพื้่�ง
ช้น

心綱 shinzuna แกน

シンブル付
スプライス

shimburu tsuki 
supuraisu

บ่�วงพื้รอ้มปุ่ลอกรับ่ห�วง
เช้อ้ก

スチフレッグ
デリック

suchifureggu 
derikku

เดอรร์คิ่ข้าสีงู

すて巻き sutemaki การปุ่รูองช้ั �นแรก

ストランド sutorando เกลยีวเช้อ้ก



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
スパン supan ช้�วงการวดั

スプリング式
外れ止め装置

supuringu shiki 
hazuredome 
sochi

ระบ่บ่สีลกัยด่ต่ามสีปุ่รงิ

スプリングナット supuringu natto หวัน๊อต่สีปุ่รงิ

すべり軸受 suberi jikuke ลกูปุ้่นสีไลด์

スリップリング surippu ringu แหวนล้�น

静荷重 sei kaju นำ�าหนักบ่รรทก่สีถีติ่

静止摩擦力 seishi masatsu 
ryoku

แรงเสียีดทานสีถีติ่

性能検査 seino kensa การต่รวจำสีอบ่สีมรรถีนะ

性能等の理解 seino to no rikai การทำาค่วามเข้า้ใจำเร้�อง
สีมรรถีนะ

積載形トラック
クレーン

sekisai gata 
torakku kuren

รถีเค่รนบ่รรทก่นำ�าหนัก

絶縁抵抗測定器 zetsuen teiko 
sokuteiki

เค่ร้�องทดสีอบ่ค่วาม
ต่า้นทานข้องฉนวน

Ｚより zetto yori เกลยีว Z

絶縁トロリ線 zetsuen torori 
sen

สีายรถีราง

切断荷重 setsudan kaju แรงดง่ข้าด

接地 secchi การต่�อลงกราวด์

接点溶着検出装置 setten yochaku 
kenshutsu sochi

เค่ร้�องต่รวจำจัำบ่โลหะ

旋回 senkai การแกว�ง

走行 soko การเค่ล้�อนที�

走行装置 soko sochi อปุ่่กรณ์ว์ดัระยะการ
เค่ล้�อนที�



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
速度制御方式 sokudo seigyo 

hoshiki
ปุ่ระเภทการค่วบ่ค่ม่
ค่วามเร็ว

ソケット止め soketto dome ซอ็กเก็ต่สีต็่อปุ่เปุ่อร์

素線 sosen ลวด

素線の切断 sosen no 
setsudan

การต่ดัลวด

退避 taihi การอพื้ยพื้

立入り禁止 tachiiri kinshi หา้มเข้า้

玉掛け tamagake การใช้ส้ีลงิ

玉掛け作業責任者 tamagake sagyo 
sekininsha

ผิูค้่วบ่ค่ม่การทำางานข้อง
สีลงิ

玉掛け用具 tamagake yogu เฟ้ีองสีลงิ

単相交流 tanso koryu ไฟีฟ้ีากระแสีสีลบั่แบ่บ่
เฟีสีเดยีว

チェーンの伸び cheen no nobi การยด้ออกข้องโซ�

力 chikara แรง

力の大きさ chikara no okisa ข้นาดแรง

力の向き chikara no muki ทศิทางข้องแรง

張力 choryoku แรงดง่

張力係数 choryoku keisu ค่�าสีดัสี�วนแรงดง่

直接制御方式 chokusetsu 
seigyo hoshiki

ปุ่ระเภทการค่วบ่ค่ม่
โดยต่รง

直働式 chokudo shiki ปุ่ระเภทการข้บั่เค่ล้�อน
โดยต่รง

直流 chokuryu ไฟีฟ้ีากระแสีต่รง (DC)



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
直径の減少 chokkei no 

gensho
เสีน้ผิ�านศนูยก์ลาง
ลดลง

つり上げ荷重 tsuriage kaju นำ�าหนักการยก

つり上げ装置 tsuriage sochi เค่ร้�องช้กัรอก

つり角度 tsuri kakudo องศาข้องสีลงิ

つりチェーン tsuri cheen โซ�

定格荷重 teikaku kaju พื้กิดันำ�าหนักบ่รรทก่

定格速度 teikaku sokudo พื้กิดัค่วามเร็ว

定期自主検査 teiki jishu kensa การต่รวจำสีอบ่ดว้ยต่วัเอง
เป็ุ่นค่รั �งค่ราว

抵抗 teiko ค่วามต่า้นทาน

ディスクブレーキ disuku bureki ดสิีกเ์บ่รก

デリック derikku เดอรร์คิ่

テルハ teruha เทลเฟีอร์

電圧 denatsu แรงดนัไฟีฟ้ีา

電気式荷重検出器 denki shiki kaju 
kenshutsuki

เค่ร้�องต่รวจำจัำบ่นำ�าหนัก
บ่รรทก่ดว้ยระบ่บ่
อเิล็กทรอนกิสี์

点検 tenken การต่รวจำสีอบ่

電磁式ディスク
ブレーキ

denji shiki disuku 
bureki

ดสิีกเ์บ่รกที�ทำางานดว้ย
แม�เหล็กไฟีฟ้ีา

電磁接触器 denji sesshokuki ค่อนแทค่เต่อรท์ี�ทำางาน
ดว้ยแม�เหล็กไฟีฟ้ีา

電磁ブレーキ denji bureki เบ่รกที�ทำางานดว้ยแม�
เหล็กไฟีฟ้ีา

天井クレーン tenjo kuren เค่รนเหนอ้ศรีษะ



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
電動機 dendoki มอเต่อร์

電動油圧押上機
ブレーキ

dendo yuatsu 
oshiageki bureki

เบ่รกที�ทำางานดว้ยระบ่บ่
ไฮดรอลกิค่วบ่ค่ม่ดว้ย
ไฟีฟ้ีา

電動油圧押上機
ブレーキ制御

dendo yuatsu 
oshiageki bureki 
seigyo

การค่วบ่ค่ม่เบ่รกที�
ทำางานดว้ยระบ่บ่ไฮดรอ
ลกิค่วบ่ค่ม่ดว้ยไฟีฟ้ีา

電流 denryu กระแสีไฟีฟ้ีา

電力 denryoku กำาลงัไฟีฟ้ีา

電力量 denryokur yo พื้ลงังานไฟีฟ้ีา

動荷重 do kaju นำ�าหนักบ่รรทก่ไดนามกิ

等速運動 tosoku undo การเค่ล้�อนที�อย�าง
สีมำ�าเสีมอ

トップランニング式 toppu ranningu 
shiki

ปุ่ระเภทวิ�งบ่นราง

トップランニング式
ホイスト

toppu ranningu 
shiki hoisuto

รอกวิ�งบ่นราง

ドラム doramu ดรัม

ドラム形電磁
ブレーキ

doramu gata 
denji bureki

ดรัมเบ่รกแม�เหล็กไฟีฟ้ีา

トロリ torori รอกสีลงิ

トロリ線給電 torori sen kyuden การปุ้่อนลวดรอกสีลงิ

ナット natto น็อต่

斜めつり naname tsuri การยกนำ�าหนักบ่รรทก่
แนวทะแยง

二次抵抗制御 niji teiko seigyo การค่วบ่ค่ม่ค่วาม
ต่า้นทานทต่่ยิภมูิ

２電動機式 ni dendoki shiki ระบ่บ่ 2 มอเต่อร์
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荷振れ nibure สีวงินำ�าหนักบ่รรทก่

２方向同時操作 ni hoko doji sosa การดำาเนนิการในสีอง
ทศิทางพื้รอ้มๆ กนั

ねじ形リミット
スイッチ

neji gata rimitto 
suicchi

ลมิติ่สีวติ่ช้แ์บ่บ่สีกรู

ねじり荷重 nejirikaju แรงบ่ดิ

年次自主検査 nenji jishu kensa การต่รวจำสีอบ่ดว้ยต่วัเอง
ปุ่ระจำำาปีุ่

ノギス nogisu ค่าลปิุ่เปุ่อรแ์บ่บ่เล้�อน

歯車 haguruma เฟ้ีอง

歯車形軸継手 haguruma gata 
jiku tsugite

ค่ปัุ่ปุ่ลิ�งแบ่บ่เฟ้ีอง

橋形クレーン hashi gata kuren บ่รดิจำเ์ค่รน

はすば歯車 hasuba 
haguruma

เฟ้ีองเฉียง

外れ止め装置 hazure dome 
sochi

ระบ่บ่สีลกัยด่

ばね座金 bane zagane แหวนรองสีปุ่รงิ

反作用 han sayo ปุ่ฏิกิริยิา

パンタグラフ panta gurafu แหนบ่รับ่ไฟี

ピッチ円 picchi en เสีน้วงกลมพื้ติ่ช้์

引張荷重 hippari kaju แรงดง่

引張強さ hippari tsuyosa ค่�าค่วามทนต่�อแรงดง่

平座金 hirazagane แหวนอแีปุ๊่ะ

平歯車 hira haguruma เฟ้ีองต่รง
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ヒンジ式電磁
ブレーキ

hinji shiki denji 
bureki

เบ่รกที�ทำางานดว้ยแม�
เหล็กไฟีฟ้ีาและมี
บ่านพัื้บ่

不安定 fuantei ไม�เสีถียีร

VVVF 制御 bui bui bui efu 
seigyo

ระบ่บ่ค่วบ่ค่ม่ VVVF

フィラー線 fuira sen ลวดเต่มิ

負荷時間率 fuka jikan ritsu รอบ่การทำางาน

複合荷重 fukugo kaju นำ�าหนักบ่รรทก่กระทำา
รวม

服装 fukuso ช้ด่ทำางาน

腐食 fushoku การกดักร�อน

普通より futsuyori เกลยีวปุ่กต่ิ

フック fukku ต่ะข้อ

フックブロック fukku burokku บ่ล็อกต่ะข้อ

フランジ形固定
軸継手

furanji gata kotei 
jiku tsugite

ค่ปัุ่ปุ่ลิ�งหนา้แปุ่ลนแข็้ง

フランジ形たわみ
軸継手

furanji gata 
tawami jiku 
tsugite

ค่ปัุ่ปุ่ลิ�งหนา้แปุ่ลน
ยด้หย่�น

ブレーキ bureki เบ่รก

分力 bunryoku แรงองค่ป์ุ่ระกอบ่

ペンダントスイッチ pendanto suicchi สีวติ่ช้ค์่วบ่ค่ม่รอกเค่รน

ホイールクレーン hoiru kuren เค่รนแบ่บ่มลีอ้

ホイスト hoisuto รอก

ホイスト式天井
クレーン

hoisuto shiki tenjo 
kuren

เค่รนเหนอ้ศรีษะพื้รอ้ม
รอก
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ホイスト式橋形
クレーン

hoisuto shiki 
hashi gata kuren

บ่รดิจำเ์ค่รนพื้รอ้มรอก

暴風 bofu พื้าย่

ボールベアリング boru bearingu ต่ลบั่ลกูปุ้่นเม็ดกลม

歩行 hoko ค่นเดนิเทา้

ポスト形ジブ
クレーン

posuto gata jibu 
kuren

เค่รนต่ั �งเสีาย้�นแข้นหมน่

ボルト boruto สีลกัเกลยีว

巻上げ makiage การยก

巻上装置 makiage sochi เค่ร้�องช้กัรอก

巻下げ makisage การลดระดบั่

巻過警報装置 makisugi keiho 
sochi

อปุ่่กรณ์เ์ต่อ้นหวัต่ะข้อ
ข้่�นช้นปุ่ลายจำมกูบ่มู

巻過防止装置 makisugi boshi 
sochi

อปุ่่กรณ์ป้์ุ่องกนัหวัต่ะข้อ
ข้่�นช้นปุ่ลายจำมกูบ่มู

巻線形誘導電動機 makisen gata 
yudo dendoki

มอเต่อรเ์หนี�ยวนำาแบ่บ่
พัื้นโรเต่อร์

マグネットブレーキ magunetto bureki เบ่รกแม�เหล็ก

曲げ荷重 mage kaju โมเมนต่ด์ดั

溝付きナット mizo tuki natto น็อต่หวัผิ�า

モード係数 modo keisu ค่�าสีดัสี�วนฐานนยิม

ヤワラ yawara เบ่าะ

油圧式ディスク
ブレーキ

yuatsu shiki 
disuku bureki

ดสิีกเ์บ่รกที�ทำางานดว้ย
ระบ่บ่ไฮดรอลกิ

床上運転式クレーン yukaue unten 
shiki kuren

เค่รนที�ทำางานจำากพื้้�น

床上操作式クレーン yukaue sosa shiki 
kuren

เค่รนที�ทำางานจำากพื้้�น
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ゆるみ止め yurumi dome การล็อก

揚程 yotei ค่วามสีงูการยก

横引き yoko biki การดง่นำ�าหนักบ่รรทก่ไปุ่
ดา้นข้า้ง

ラングより rangu yori เกลยีวทศิทางเดยีวกนั

乱巻 ran maki การพัื้นแบ่บ่สี่�ม

離脱禁止 ridatsu kinshi หา้มออกจำากพื้้�นที�ข้ณ์ะ
ที�ยงัยกนำ�าหนักบ่รรทก่
ไว ้

リフト rifuto ยก

リミットスイッチ rimitto suicchi ลมิติ่สีวติ่ช้์

留意事項 ryui jiko ข้อ้ค่วรระวงั

両フック ryo fukku ต่ะข้อคู่�

レールクランプ reru kurampu แค่ลมป์ุ่ยด่ราง

レバー形リミット
スイッチ

reba gata rimitto 
suicchi

ลมิติ่สีวติ่ช้แ์บ่บ่มคี่นั
โยก

レバー式グリース
ガン

reba shiki gurisu 
gan

ปุ้่นยงิจำารบ่แีบ่บ่มคี่นั
โยก

ロープの固定方法 ropu no kotei 
hoho

วธิ์มีดัเช้อ้กใหแ้น�น

ローラチェーン
軸継手

rora cheen jiku 
tsugite

ค่ปัุ่ปุ่ลิ�งพื้รอ้มโซ�สี�ง
กำาลงัแบ่บ่มลีกูกลิ�ง

ローラベアリング rora bearingu ต่ลบั่ลกูปุ้่น

ワイヤロープ waiya ropu ลวดสีลงิ

割形軸継手 warigata jiku 
tsugite

ค่ปัุ่ปุ่ลิ�งแบ่บ่ฝาปุ่ระกบ่


