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アース asu ផ្ទៃ�ៃដីី

アイスプライス ai supuraisu ការចងកួួចខ្មែ�ែប៉ុញ្ចេងើ �ត
រងវង់

アウトリーチ autorichi ប្រប៉ុខ្មែែងសំនឹ�ងញ្ចេចញញ្ចេប្រ�

悪天候 akutenko អាកាសំធាត�អាប្រកួកួ់

圧縮荷重 asshuku kaju ប៉ុនុ�កួសំងើត់

圧縮止め asshuku dome ការត�ួ �ប៉ុញ្ចេ�យការមួួល
រតឹប៉ុនឹ�ង

当て物 atemono ផ្ទាំៃ ងំប៉ុនៃ�

アンカー anka យ�ថ្កាើ

安全荷重 anzen kaju ប៉ុនុ�កួសំ�ែតិ�ភាព

安全係数 anzen keisu កួតឹ្តាសំ�ែតិ�ភាព

安全装置 anzen sochi ឧប៉ុកួរណ៍៍សំ�ែតិ�ភាព

安定 antei សិំ�រភាព

異常発見時の措置 ijo hakken ji no 
sochi

ែធិានការញ្ចេពលភាពមួ�ន
ប្រប៉ុប្រកួតីប្រតែូបានរកួ
ញ្ចេ��ញ

１電動機式 ichi dendoki shiki ប្រប៉ុព័នឹខ្មែដីលមានមួុ�ទ័័រ 1

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

លំហូ� រការងារប្រប៉ុចាំំផ្ទៃ�ៃ

逸走防止装置 isso boshi sochi ឧប៉ុកួរណ៍៍សំ�ែតិ�ភាព
ប្រប៉ុឆាំំងន�ង�យល់

移動式クレーン idoshik ikuren ដីងសុំ�ចចល័ត

イヤ iya ដីងកាន់សំប្រមាប៉ុ់រ�ញ
ប៉ុ�ូ�លកុួ�ងមុាសំ�ីន

インチング inchingu ការញ្ចេប៉ុ�កួញ្ចេ�មួ��ប៉ុនឹ�ច
ៗមឹួង

インバータ制御 imbata seigyo ឧប៉ុកួរណ៍៍ប៉ុញ្ជាា អាំងខ្មែែ
ទ័័រ

ウエイト式外れ止め
装置

ueitoshiki 
hazuredome 
sochi

ប្រប៉ុព័នឹរន�កួខ្ទាៃ សំ់ជា
ប្រប៉ុញ្ចេ�ទ័ទ័មួៃន់
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ウォームギア uomu gia សឺំ�ែសីំ

ウォーム歯車 uomu haguruma សឺំ�ែសីំ

渦電流ブレーキ制御 uzu denryu bureki 
seigyo

ឧប៉ុកួរណ៍៍ប៉ុញ្ជាា ហ្វ្រាំ�វ ំង
ចរនឹអគិ្គិ�សំនីគួ្គិច

運動摩擦力 undo masatsu 
ryoku

កួកួ�ត ឌីីណាមួ�ច

エコライザシーブ ekoraiza shibu រ៉កួសំប្រមួួលតំណ៍�ងខ្មែ�ែឲ្យយ
ញ្ចេសំែ �គ្នាា

Ｓより esu yori ការចាំកួ់ព័នឹខ្មែ�ែរាង
អកួែរ S

追いノッチ oi notchi សាា មួលាកួ់សំប្រមាប៉ុ់ទ័�កួ
ត្តាមួ

横行 oko ការព��កាត់ទ័ទ័�ង

横行装置 oko sochi ឧប៉ុកួរណ៍៍សំប្រមាប៉ុ់ព��
កាត់ទ័ទ័�ង

押しボタン oshi botan ប៉ុូ�ត�ងរ�ញ

おもり omori ទ័មួៃន់

ガイデリック gaiderikku ប៉ុញ្ចេងិាលសុំ�ចខ្មែដីលមាន
ខ្មែ�ែញ្ចេប្រជាងទ័ប៉ុ់លំន�ង

掛け数 kakesu ចំនួនផ្ទៃនខ្មែ�ែ

かご形誘導電動機 kagogata yudo 
dendoki

មួុ�ទ័័រប៉ុញ្ចេងើ �តចរនឹ
អគិ្គិ�សំនីរាងមួ�លដី�ច
ប្រទ័ងុកួំប្រប៉ុកុួ

かさ歯車 kasa haguruma សឺំ�ខ្មែដីលមានញ្ចេ�ែញរាង
ញ្ចេកាណ៍ប្រប៉ុសំពវគ្នាា

荷重 kaju ប៉ុនុ�កួ

形くずれ katakuzure ការ��ចប្រទ័ង់ប្រ�យ

片フック kata fukku ខ្មែ�ែទ័ំពក់ួខ្មែតមួួយ

カップリング kappuringu ការ�កួ់�ួ �ប៉ុជាប៉ុ់គ្នាា

過負荷防止装置 kafuka boshi 
sochi

ឧប៉ុកួរណ៍៍ប៉ុងាើ រការ�ុ�កួ
ញ្ចេល�សំចំណ៍� �
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壁クレーン kabe kuren ដីងសុំ�ចចាំប៉ុ់ជាប៉ុ់
ជញ្ជាា ំង

カム形リミット
スイッチ

kamugata rimitto 
suicchi

កួ�ងត្តាកួ់កួប្រមួ�តខ្មែដីន
កួំណ៍ត់ជាប្រប៉ុញ្ចេ�ទ័ដី�ំែលិ

緩始動方式 kanshido hoshiki ប្រប៉ុព័នឹចាំប៉ុ់ញ្ចេ�ឹ�មួប៉ុនឹ�ច
មឹួងៗ

緩衝材 kansho zai ប្រទ័នាប៉ុ់ប៉ុនិយកួមាែ ំង
ទ័ងិ�ច

緩衝装置 kansho sochi ឧប៉ុកួរណ៍៍ប្រទ័នាប៉ុ់ប៉ុនិយ
កួមាែ ំងទ័ងិ�ច

間接式 kansetsu shiki ប្រប៉ុញ្ចេ�ទ័មួ�នផ្ទាំៃ ល់

間接制御方式 kansetsu seigyo 
hoshiki

ប្រប៉ុញ្ចេ�ទ័ការប្រគ្គិប៉ុ់ប្រគ្គិង
មួ�នផ្ទាំៃ ល់

感電 kanden ការឆកួ់អគិ្គិ�សំនី

機械式荷重検出器 kikai shiki kaju 
kenshutsuki

ឧប៉ុកួរណ៍៍ចាំប៉ុ់រាែរកួ
ប៉ុនុ�កួញ្ចេមួកាន�ច

機上運転式 kijo unten shiki ប្រប៉ុញ្ចេ�ទ័ញ្ចេ�ជាប៉ុ់រ�យនដ

起動回数カウンター kido kaisu kaunta ឧប៉ុកួរណ៍៍រាប៉ុ់ការ
ចាំប៉ុ់ញ្ចេ�ឹ�មួ

起伏 kifuku ការសុំ�ចញ្ចេ�ងញ្ចេ��ងច��

基本安全荷重 kihon anzen kaju ប៉ុនុ�កួសំ�ែតិ�ភាពត្តាមួ
ប៉ុទ័�ា ន

基本心得 kihon kokoroe ចាប៉ុ់ការងារជា
មួ�ល�ា ន

逆転操作 gyakuten sosa ប្រប៉ុត�ប៉ុត�ឹការចប្រមាសំ

逆巻き gyaku maki រងវ �លចប្រមាសំ

キャブタイヤ
ケーブル給電

kyabu taiya 
keburu kyuden

ការរ�ញប៉ុ�ូ�លខ្មែ�ែមាំ
មានញ្ចេប្រសាមួញ្ចេ�សំូ�
ញ្ចេប្រសាប៉ុខ្ទាងញ្ចេប្រ�

給油 kyuyu ការ�កួ់ញ្ចេប្រប៉ុងរំអ�ល



ភាសាជប៉ុុ�ន
ការប៉ុញ្ចេ�េ ញ
សំំញ្ចេ�ង

ភាសាខ្មែ�ែ រ

給油装置 kyuyu sochi ឧប៉ុកួរណ៍៍សំប្រមាប៉ុ់
�កួ់ញ្ចេប្រប៉ុងរំអ�ល

強風 kyofu �យល់ខ្ទាែ ងំ

共用保護盤 kyoyo hogo ban ផ្ទាំៃ ងំសំប្រមាប៉ុ់ការពារ
ខ្មែដីលញ្ចេប្រប៉ុ�រមួួគ្នាា

許容応力 kyoyo ryoku កួមាែ ំងសំងើត់ ខ្មែដីល
អន�ញ្ជាា ត បាន

キンク kinku កួួចរមួួល

くさび止め kusabi dome កួនាែ សំ់ខ្ទាៃ សំ់

駆動輪 kudo rin កួង់ញ្ចេប៉ុ�កួប៉ុរ

クラブトロリ kurabu torori រញ្ចេទ័�រ�ញសំប្រមាប៉ុ់ញ្ចេ�ង
រប៉ុសំ់

クラブトロリ式
天井クレーン

kurabu torori shiki 
tenjo kuren

ដីងរបារសុំ �ចខ្មែដីល
ផ្ទាំែ ស់ំទ័�ឺីស់ំ��តញ្ចេល�កួាល
មានរញ្ចេទ័�រ�ញសំប្រមាប៉ុ់
ញ្ចេ�ងរប៉ុសំ់

クラブトロリ式
橋形クレーン

kurabut orori shiki 
hashigata kuren

ដីងសុំ�ចជារបារភាា ប៉ុ់
ដី�ចសឺានខ្មែដីលមាន
រញ្ចេទ័�រ�ញសំប្រមាប៉ុ់ញ្ចេ�ង
រប៉ុសំ់

グリースカップ gurisu kappu ខ្មែពងខ្ទាែ ញ់ញ្ចេគ្នា

グリースニップル gurisu nippuru ពនួ �ញសំប្រមាប៉ុ់
�កួ់ខ្ទាែ ញ់ញ្ចេគ្នា

グリッド形抵抗器 guriddo gata 
teikoki

ញ្ចេរ៉សំ�ីសំៃ ័រជារបារចប្រមួ�ង

クレーン運転者 kuren unten sha អាកួញ្ចេប៉ុ�កួប៉ុញ្ជាា ដីងសុំ�ច

クレーンガーダー kuren gada �ា �មួរប៉ុសំ់ដីងសុំ�ច

クレーン管理者 kuren kanrisha ប្រកួមុួខ្មែ��ជួំសំជ�ល

クレーン保守担当者 kuren hoshu 
tantosha

អាកួចាំំ�មួ
មុាសំ�ីនសុំ �ច

クローラクレーン kurora kuren ឡានសុំ�ច
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傾斜角 keisha kaku មួ�ំញ្ចេទ័រ

警報装置 keiho sochi ប្រប៉ុព័នឹ �ឹល់សំញ្ជាា អាសំនា

警報用ボタン付き
ペンダントスイッチ

keiho yo botan 
tsuki pendanto 
suicchi

កួ�ងត្តាកួ់ពយួ រខ្មែ�ែខ្មែដីល
មានប៉ុូ�ត�ងឲ្យយសំញ្ជាា
ប្រពមាន

月例自主検査 getsurei jishu 
kensa

ការប្រតួតព�ន�តយ
ញ្ចេ�យ�ួ �នឯងប្រប៉ុចាំំខ្មែ�

検査証 kensa sho ែញិ្ជាា ប៉ុនប៉ុ័ប្រតផ្ទៃនការញ្ចេ�វ �
អ��ការកួ�ចេ

減速比 gensoku hi ទ័ំហូំ�យច��

合金止め gokin dome ឆុ�កួច�កួញ្ចេ�វ �ពីសំំញ្ចេលាហូៈ

公称電圧 kosho denatsu តង់សំយុ ងអគិ្គិ�សំនី
�មួែត្តា

こう配座金 kobai zagane កាសំប្រទ័នាប៉ុ់មានមួ��
មាា ងរាងពនាែ កួ

降伏点 kofuku ten ចំណ៍� ចខ្មែយល

交流 koryu ចរនឹឆាំែ សំ់ (AC)

合力 go ryoku កួមាែ ំងសំរ�ប៉ុ

コーンブレーキ kon bureki ហ្វ្រាំ�វ ំងខ្មែដីលមួ��កួកួ�ត
រាងជាញ្ចេកាណ៍

子なわ konawa សំរផ្ទៃសំខ្មែ�ែ

転がり軸受 korogari jikuuke បុា�ងប្រគ្នាប៉ុ់�ែ ី

転がり摩擦力 korogari masatsu 
ryoku

កួកួ�តរញ្ចេមួៀល

サーマルユニット samaruy unitto ឯកួត្តាកួញ្ចេ�ឹ

災害事例 saigai jirei ញ្ចេប្រគ្នា�ថ្កាា កួ់កុួ�ងែសិំ័យ
ឧសំាហូកួមួែ

座金 zagane កាសំប្រទ័នាប៉ុ់

作業者の運搬等 sagyosha no 
unpan to

ការដី�កួជ�ូ�នកួមួែកួរ
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作業範囲 sagyo hani រយៈចមាៃ យសំប្រមាប៉ុ់
ប្រប៉ុត�ប៉ុតឹ�ការ

作業半径 sagyo hankei កាំចមាៃ យសំប្រមាប៉ុ់
ប្រប៉ុត�ប៉ុតឹ�ការ

作業前打合せ sagyo mae 
uchiawase

ការជួប៉ុប្រប៉ុជ�ំមួ�នញ្ចេពល
ចាំប៉ុ់ញ្ចេ�ឹ�មួការងារ

サスペンション式 sasupenshon 
shiki

ប្រប៉ុញ្ចេ�ទ័ផ្ទៃនការពយួ រ

サスペンション式
ホイスト

sasupenshon 
shiki hoisuto

ប្រប៉ុ�ប៉ុ់សុំ �ចប៉ុងូ �ត
ប្រប៉ុញ្ចេ�ទ័ពយួ រ

サドル sadoru ខ្មែកួប៉ុ

作用線 sayo sen ខ្មែ�ែប៉ុនាៃ ត់ផ្ទៃនអំញ្ចេព�រប៉ុសំ់
កួមាែ ំង

作用点 sayo ten ចំណ៍� ច ខ្មែដីលមានអំញ្ចេព�

三相交流 sanso koryu ចរនឹឆាំែ សំ់ប៉ុី
ដីំណាកួ់កាល

三相誘導電動機 sanso yudo 
dendoki

មួុ�ទ័័រប៉ុញ្ចេងើ �តចរនឹ
អគិ្គិ�សំនីប៉ុីដីំណាកួ់កាល

シーブ shibu រ៉កួ

資格 shikaku លកួាណ៍ៈសំមួបតឹ�

地切り jigiri ការញ្ចេល�កួញ្ចេ��ង�ឺសំ់

軸 jiku អ័កួែ

軸受 jiku uke បុា�ង

軸継手 jiku tsugite ការ�កួ់�ួ �ប៉ុដីងសំនុ �ច

舌付き座金 shita tsuki 
zagane

កាសំប្រទ័នាប៉ុ់ប៉ុងាា ងំកួ�ំឲ្យយ
រប៉ុ�ត

実効値 jikko chi តផ្ទៃមួែខ្មែដីល
មានប្រប៉ុសំ�ទឹ័ភាព

質量 shitsuryo មុាសំ

始動方式 shido hoshiki ប្រប៉ុព័នឹប៉ុញ្ចេ�ះ �
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ジブ上げ jibu age ការញ្ចេល�កួញ្ចេ��ងផ្ទៃនផ្ទៃដី
ដីងសំនុ �ច

ジブ起し jibu okoshi ការញ្ចេល�កួញ្ចេ��ងផ្ទៃនផ្ទៃដី
ដីងសំនុ �ច

ジブクレーン jibu kuren ដីងសុំ�ចខ្មែដីលមានផ្ទៃដី
សុំ�ច

ジブ下げ jibu sage ការប៉ុនាៃ ប៉ុផ្ទៃដីសុំ�ច

ジブ伏せ jibu fuse ការប៉ុនាៃ ប៉ុផ្ទៃដីសុំ�ច

遮断器 shadanki ឧប៉ុកួរណ៍៍ផឹ្ទាំច់ញ្ចេសំៀគ្គិវ ី
អគិ្គិ�សំនី

車輪 sharin កួង់

車輪止め sharin dome កួំណ៍ល់ទ័ប៉ុ់ប៉ុ�ឈប៉ុ់កួង់

重錘 jusui ទ័មួៃន់

重錘形リミット
スイッチ

jusui gata rimitto 
suicchi

កួ�ងត្តាកួ់កួប្រមួ�តខ្មែដីន
កួំណ៍ត់ប្រប៉ុញ្ចេ�ទ័ជាទ័មួៃន់

集中給油式 shuchu kyuyu 
shiki

ការ�កួ់ញ្ចេប្រប៉ុងរំអ�ល
ប្រប៉ុញ្ចេ�ទ័កួណាដ ល

従動輪 ju dorin កួង់ខ្មែដីលទ័ទួ័លការធាកួ់
ប្រចាំន

重量 juryo ទ័មួៃន់

手動チェーン
ブロック

shudo cheen 
burokku

ទ័ំពកួ់សុំ �ចប្រចវ៉៉ាកួ់ញ្ចេប្រប៉ុ�
កួមាែ ំងផ្ទៃដី

瞬間風速 shunkan fusoku ញ្ចេលប�ន�យល់ខ្មែដីលរហូ័សំ
ភាែ មួៗ

上下限リミット
スイッチ

jokagen rimitto 
suicchi

កួ�ងត្តាកួ់កួប្រមួ�តខ្មែដីន
កួំណ៍ត់

衝突防止装置 shototsu boshi 
sochi

ឧប៉ុកួរណ៍៍ប៉ុងាើ រការប៉ុ�កួ
ទ័ងិ�ចគ្នាា

心綱 shinzuna សុំ �ល

シンブル付
スプライス

shimburu tsuki 
supuraisu

កួំណួ៍ចខ្មែ�ែខ្មែដីលមាន
ប្រកួែលិខ្មែដីកួខ្ទាងច�ង
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スチフレッグ
デリック

suchifureggu 
derikku

មុាសំ�ីនសុំ �ចខ្មែដីលមាន
ញ្ចេជ�ងខ្មែប្រជង

すて巻き sutemaki ការប្រកាលពាសំប្រសំ�ប៉ុ់
ប៉ុឋមួ

ストランド sutorando សំរផ្ទៃសំខ្មែ�ែ

スパン supan កួំណាង

スプリング式
外れ止め装置

supuringu shiki 
hazuredome 
sochi

ប្រប៉ុព័នឹរន�កួប្រប៉ុញ្ចេ�ទ័ជា
រ��សំ័រ

スプリングナット supuringu natto ញ្ចេឡាសំ�ីមានរ��សំ័រ

すべり軸受 suberi jikuke បុា�ងអ�សំរំអ�ល

スリップリング surippu ringu រងវង់ដី�ំញ្ចេ�ែ �ង

静荷重 sei kaju ប៉ុនុ�កួសឹាទ័�ច

静止摩擦力 seishi masatsu 
ryoku

កួកួ�តសឹាទ័�ច

性能検査 seino kensa ការព�ន�តយញ្ចេមួ�ល
ដីំញ្ចេណ៍�រការ

性能等の理解 seino to no rikai ការយល់ដី�ងអំពី
ដីំញ្ចេណ៍�រការ

積載形トラック
クレーン

sekisai gata 
torakku kuren

ដីងសុំ�ចប្រប៉ុញ្ចេ�ទ័
ឡានប្រទ័ងុសំប្រមាប៉ុ់�ុ�កួ
ប៉ុនុ�កួ

絶縁抵抗測定器 zetsuen teiko 
sokuteiki

ឧប៉ុកួរណ៍៍វ៉ាសំ់សំៃ ង់
កួមាែ ំងទ័ប៉ុ់ផ្ទៃនអ�ីសំ� �ង់
កួមួែ

Ｚより zetto yori ការចាំកួ់ព័នឹខ្មែ�ែរាង
អកួែរ Z

絶縁トロリ線 zetsuen torori 
sen

ខ្មែ�ែញ្ចេ�ែ �ងប៉ុ�ូ�នអគិ្គិ�សំនី
ញ្ចេ�ឡានខ្មែដីលប្រតែូបាន
ប្រគ្គិប៉ុញ្ចេប្រសាប៉ុ

切断荷重 setsudan kaju ប៉ុនុ�កួខ្មែដីលញ្ចេ�វ �ឲ្យយបាកួ់ 

接地 secchi ការ�កួ់មុាសំដីី
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接点溶着検出装置 setten yochaku 
kenshutsu sochi

ឧប៉ុកួរណ៍៍ចាំប៉ុ់រាែរកួការ
�ារញ្ចេ�យការប៉ុុ�

旋回 senkai កួំព�ងែលិ

走行 soko ខ្មែដីលផ្ទាំែ សំ់ទ័ី

走行装置 soko sochi ឧប៉ុកួរណ៍៍ផ្ទាំែ សំ់ទ័ី

速度制御方式 sokudo seigyo 
hoshiki

ប្រប៉ុញ្ចេ�ទ័ឧប៉ុកួរណ៍៍ប៉ុញ្ជាា
ញ្ចេលប�ន

ソケット止め soketto dome ប្រប៉ុ�ប៉ុ់ច�កួប៉ុ�ទ័រនឹឌី�យ

素線 sosen ខ្មែ�ែញ្ចេ�ែ �ង

素線の切断 sosen no 
setsudan

ការកាត់ខ្មែ�ែញ្ចេ�ែ �ង

退避 taihi ការជញ្ចេមួែ�សំញ្ចេចញ

立入り禁止 tachiiri kinshi �មួច�ល

玉掛け tamagake ការសុំ�ចញ្ចេ�ៃរញ្ចេ�យញ្ចេប្រប៉ុ�
ខ្មែ�ែចង

玉掛け作業責任者 tamagake sagyo 
sekininsha

ញ្ចេមួការប្រគ្គិប៉ុ់ប្រគ្គិងការងារ
សុំ �ចញ្ចេ�ៃរញ្ចេ�យញ្ចេប្រប៉ុ�
ខ្មែ�ែចង

玉掛け用具 tamagake yogu សំមាា រប៉ុរកិាា រខ្មែ�ែចង
ញ្ចេ�ៃរទ័ំន�ញ

単相交流 tanso koryu ចរនឹឆាំែ ស់ំខ្មែដីលមានខ្មែត
មួួយដីំណាកួ់

チェーンの伸び cheen no nobi ការប៉ុនាែ យប្រចវ៉៉ាកួ់ឲ្យយ
ខ្មែែង

力 chikara កួមាែ ំង

力の大きさ chikara no okisa ទ័ំហូំ ផ្ទៃនកួមាែ ំង

力の向き chikara no muki ទ័�សំញ្ចេ�ផ្ទៃនកួមាែ ំង

張力 choryoku តំណ៍�ង

張力係数 choryoku keisu កួតឹ្តាតំណ៍�ង

直接制御方式 chokusetsu 
seigyo hoshiki

ប្រប៉ុញ្ចេ�ទ័ឧប៉ុកួរណ៍៍ប៉ុញ្ជាា
ញ្ចេ�យផ្ទាំៃ ល់
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直働式 chokudo shiki ប្រប៉ុញ្ចេ�ទ័ផ្ទៃនការរ�ញប្រចាំន
ញ្ចេ�យផ្ទាំៃ ល់

直流 chokuryu ចរនឹជាប៉ុ់ (DC)

直径の減少 chokkei no 
gensho

អងើត់�េ�តខ្មែដីល�យច��

つり上げ荷重 tsuriage kaju ការញ្ចេល�កួប៉ុនុ�កួ

つり上げ装置 tsuriage sochi ឧប៉ុកួរណ៍៍ញ្ចេល�កួសុំ �ច

つり角度 tsuri kakudo មួ�ំផ្ទៃនខ្មែ�ែចងញ្ចេល�កួសុំ �ច

つりチェーン tsuri cheen ប្រចវ៉៉ាកួ់

定格荷重 teikaku kaju ប៉ុនុ�កួ ប្រប៉ុត�ប៉ុតឹ�ការ 

定格速度 teikaku sokudo ញ្ចេលប�នខ្មែដីលបាន
កួំណ៍ត់

定期自主検査 teiki jishu kensa ការព�ន�តយ
ញ្ចេ�យ�ួ �នឯងត្តាមួ
ញ្ចេពលកួំណ៍ត់

抵抗 teiko ញ្ចេរ៉សំ�ីសំដ ង់

ディスクブレーキ disuku bureki ហ្វ្រាំ�វ ំងប៉ុ�មួ

デリック derikku មុាសំ�ីនសុំ �ច

テルハ teruha ឡាន�ុ�កួប៉ុនុ�កួផ្ទាំែ សំ់ទ័ី
ត្តាមួខ្មែ�ែកាប៉ុ��តកួាល

電圧 denatsu តង់សំយុ ងអគិ្គិ�សំនី

電気式荷重検出器 denki shiki kaju 
kenshutsuki

ឧប៉ុកួរណ៍៍ចាំប៉ុ់រាែរកួ
ប៉ុនុ�កួញ្ចេអ��ចប្រតនូ�ច

点検 tenken ការប្រតួតព�ន�តយ

電磁式ディスク
ブレーキ

denji shiki disuku 
bureki

ហ្វ្រាំ�វ ំងប៉ុ�មួញ្ចេអ��ចប្រតូ
មុាញ្ចេញុទ័�ច

電磁接触器 denji sesshokuki កួ�ងត្តាកួ់អគិ្គិ�សំនីញ្ចេអ
��ចប្រតមុូាញ្ចេញុទ័�ច

電磁ブレーキ denji bureki ហ្វ្រាំ�វ ំងញ្ចេអ��ចប្រតមុូាញ្ចេញុ
ទ័�ច
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天井クレーン tenjo kuren ដីងសុំ�ចខ្មែដីលញ្ចេ�វ �ដីំញ្ចេណ៍�រ
ចល័តញ្ចេ���តពីញ្ចេល�
កួាល

電動機 dendoki មួុ�ទ័័រ

電動油圧押上機
ブレーキ

dendo yuatsu 
oshiageki bureki

ហ្វ្រាំ�វ ំងញ្ចេដី�រញ្ចេ�យញ្ចេអ��ច
ប្រតអូ�ីប្រដីលូីកួ

電動油圧押上機
ブレーキ制御

dendo yuatsu 
oshiageki bureki 
seigyo

ឧប៉ុកួរណ៍៍ប៉ុញ្ជាា ហ្វ្រាំ�វ ំង
ញ្ចេដី�រញ្ចេ�យញ្ចេអ��ចប្រតអូ�ី
ប្រដីលូីកួ

電流 denryu ចរនឹ

電力 denryoku អន�ភាពអគិ្គិ�សំនី

電力量 denryokur yo ថ្កាមួពលអគិ្គិ�សំនី

動荷重 do kaju ប៉ុនុ�កួឌីីណាមួ�ច

等速運動 tosoku undo ចលនាឯកួសំណាា ន
ភាព

トップランニング式 toppu ranningu 
shiki

ប្រប៉ុញ្ចេ�ទ័រត់ដីំញ្ចេណ៍�រការ
ញ្ចេ�ញ្ចេល�កួាល

トップランニング式
ホイスト

toppu ranningu 
shiki hoisuto

ដីងប៉ុងូ �តខ្មែដីលរត់
ដីំញ្ចេណ៍�រការញ្ចេ���តញ្ចេល�
កួាល

ドラム doramu សំ�ីឡំាងហ្វ្រាំ�វ ំង

ドラム形電磁
ブレーキ

doramu gata 
denji bureki

ហ្វ្រាំ�វ ំងញ្ចេអ��ចប្រតមុូាញ្ចេញុ
ទ័�ចរាងជាសំ�ីឡំាង

トロリ torori រញ្ចេទ័�រ�ញ

トロリ線給電 torori sen kyuden ការរ�ញប៉ុ�ូ�លខ្មែ�ែញ្ចេ�ែ �ង
សំប្រមាប៉ុ់�ឹល់ញ្ចេ�ែ �ងដីល់
រញ្ចេទ័�រ�ញ

ナット natto ប៉ុូ� �ុង

斜めつり naname tsuri ការញ្ចេល�កួប៉ុនុ�កួញ្ចេ�យ
ប៉ុ�ះ �ត
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二次抵抗制御 niji teiko seigyo ឧប៉ុកួរណ៍៍ប៉ុញ្ជាា ញ្ចេរ៉សំ�ីសំដ ង់
ទ័ីពីរ

２電動機式 ni dendoki shiki ប្រប៉ុព័នឹខ្មែដីលមានមួុ�ទ័័រ 2

荷振れ nibure ការញ្ចេ�លញ្ចេរផ្ទៃនប៉ុនុ�កួ

２方向同時操作 ni hoko doji sosa ប្រប៉ុត�ប៉ុតឹ�ការកុួ�ងញ្ចេពល
ដីំណាលគ្នាា សំប្រមាប៉ុ់
ទ័�សំញ្ចេ�ពីរ

ねじ形リミット
スイッチ

neji gata rimitto 
suicchi

កួ�ងត្តាកួ់កួប្រមួ�តខ្មែដីន
កួំណ៍ត់ប្រប៉ុញ្ចេ�ទ័ែសីំ

ねじり荷重 nejirikaju ប៉ុនុ�កួខ្មែដីលញ្ចេ�វ �ឲ្យយរមួ�ល
ខ្មែ�ែញ្ចេ�ង

年次自主検査 nenji jishu kensa ការប្រតួតព�ន�តយ
ញ្ចេ�យ�ួ �នឯងប្រប៉ុចាំំឆាំា ំ

ノギス nogisu ប្រប៉ុពាយវ៉ាសំ់ប្រប៉ុញ្ចេ�ទ័អ�សំ
រំកួ�ល

歯車 haguruma សឺំ�

歯車形軸継手 haguruma gata 
jiku tsugite

ការ�កួ់គួ្គិប៉ុដីងរបារ
ប្រប៉ុញ្ចេ�ទ័ជាសឺំ�

橋形クレーン hashi gata kuren ដីងសុំ�ចប្រប៉ុញ្ចេ�ទ័ដី�ច
សឺាន

はすば歯車 hasuba 
haguruma

សឺំ�មានញ្ចេ�ែញរាងរញ្ចេងវល
ញ្ចេទ័រ

外れ止め装置 hazure dome 
sochi

ប្រប៉ុព័នឹរន�កួខ្ទាៃ សំ់

ばね座金 bane zagane កាសំប្រទ័នាប៉ុ់ជារ��សំ័រ

反作用 han sayo ប្រប៉ុត�កួមួែ

パンタグラフ panta gurafu ចប្រមួ�ងចាំប៉ុ់កួមាែ ំង
អគិ្គិ�សំនីញ្ចេល�ដីំប៉ុ�ល

ピッチ円 picchi en រងវង់ចំណ៍� ចប៉ុុ�ផ្ទៃនសឺំ�

引張荷重 hippari kaju ប៉ុនុ�កួតំណ៍�ង

引張強さ hippari tsuyosa កួមាែ ំងតំណ៍�ង
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平座金 hirazagane កាសំប្រទ័នាប៉ុ់�មួែត្តា

平歯車 hira haguruma សឺំ�មានញ្ចេ�ែញប្រសួំច

ヒンジ式電磁
ブレーキ

hinji shiki denji 
bureki

ហ្វ្រាំ�វ ំងញ្ចេអ��ចប្រតមុូាញ្ចេញុ
ទ័�ចខ្មែដីលមានប្រតញ្ចេចៀកួ

不安定 fuantei មួ�នមានសិំ�រភាព

VVVF 制御 bui bui bui efu 
seigyo

ឧប៉ុកួរណ៍៍ប៉ុញ្ជាា  VVVF

フィラー線 fuira sen ខ្មែ�ែលួសំសំប្រមាប៉ុ់�ារ
ប៉ុំញ្ចេពញ

負荷時間率 fuka jikan ritsu ែដឹីផ្ទៃនភារកួ�ចេ

複合荷重 fukugo kaju ប៉ុនុ�កួ�ួ �ប៉ុគ្នាា

服装 fukuso សំញ្ចេមួែ�កួប៉ុំពាកួ់សំប្រមាប៉ុ់
ញ្ចេ�វ �ការ

腐食 fushoku ការសំ�ីកាត់

普通より futsuyori ខ្មែ�ែពួរខ្មែដីលញ្ចេ�វ �ពីសំរផ្ទៃសំ
ខ្មែ�ែញ្ចេែញកុួ�ងទ័�សំ
ប៉ុហ្វ្រាំញ្ជាេ សំ

フック fukku ញ្ចេងៀងទ័ំពកួ់

フックブロック fukku burokku ដី�ំញ្ចេងៀងទ័ំពកួ់

フランジ形固定
軸継手

furanji gata kotei 
jiku tsugite

ការ�កួ់គួ្គិប៉ុដីងរបារ
មានថ្កាសំតប៉ុងាា រំងឹ

フランジ形たわみ
軸継手

furanji gata 
tawami jiku 
tsugite

ការ�កួ់គួ្គិប៉ុដីងរបារ
មានថ្កាសំតប៉ុងាា អំាច
ប៉ុត់ខ្មែប៉ុនបាន

ブレーキ bureki ហ្វ្រាំ�វ ំង

分力 bunryoku កួមាែ ំង�ួ� ំ

ペンダントスイッチ pendanto suicchi កួ�ងត្តាកួ់ជាប៉ុញ្ចេនឹាងពយួ រ

ホイールクレーン hoiru kuren ដីងសុំ�ចមានកួង់

ホイスト hoisuto ដីងប៉ុងូ �ត
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ホイスト式天井
クレーン

hoisuto shiki tenjo 
kuren

ដីងសុំ�ចផ្ទាំែ សំ់ទ័ីចល័ត
ញ្ចេ��ឺសំ់��តកួាលខ្មែដីល
មានដីងប៉ុងូ �ត

ホイスト式橋形
クレーン

hoisuto shiki 
hashi gata kuren

ដីងសុំ�ចប្រប៉ុញ្ចេ�ទ័ដី�ច
សឺានខ្មែដីលមានដីង
ប៉ុងូ �ត

暴風 bofu ពយុ �

ボールベアリング boru bearingu បុា�ងខ្មែដីលមាន
ប្រគ្នាប៉ុ់�ែ ី

歩行 hoko អាកួញ្ចេ�ែ�រញ្ចេជ�ង

ポスト形ジブ
クレーン

posuto gata jibu 
kuren

ដីងសុំ�ចខ្មែដីលមានផ្ទៃដី
សុំ�ចជាសំសំរ

ボルト boruto រន�កួ

巻上げ makiage ការញ្ចេល�កួញ្ចេ��ង

巻上装置 makiage sochi ឧប៉ុកួរណ៍៍ញ្ចេល�កួសុំ �ច

巻下げ makisage ការប៉ុនាៃ ប៉ុច��

巻過警報装置 makisugi keiho 
sochi

ឧប៉ុកួរណ៍៍�ឹល់សំញ្ជាា
អាសំនាពីការែលិហួូសំ
កួប្រមួ�ត

巻過防止装置 makisugi boshi 
sochi

ឧប៉ុកួរណ៍៍ប៉ុងាើ រការែលិ
ហួូសំកួប្រមួ�ត

巻線形誘導電動機 makisen gata 
yudo dendoki

មួុ�ទ័័រប៉ុញ្ចេងើ �តចរនឹ
អគិ្គិ�សំនីខ្មែដីលមានដី�ំ
ែលិ

マグネットブレーキ magunetto bureki ហ្វ្រាំ�វ ំងញ្ចេមួខ្មែដីកួ

曲げ荷重 mage kaju ប៉ុនុ�កួខ្មែដីលញ្ចេ�វ �ឲ្យយញ្ចេ��ង
ញ្ចេកាង

溝付きナット mizo tuki natto ប៉ុូ� �ុង ន�ងែសីំមានរងវ�
ប្រកួខ្មែហូង

モード係数 modo keisu កួតឹ្តាផ្ទៃនបំ៉ុខ្មែណ៍ប៉ុ

ヤワラ yawara ផ្ទាំៃ ងំប៉ុនៃ�
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油圧式ディスク
ブレーキ

yuatsu shiki 
disuku bureki

ហ្វ្រាំ�វ ំងប៉ុ�មួអ�ីប្រដីលូីកួ

床上運転式クレーン yukaue unten 
shiki kuren

ដីងសុំ�ចខ្មែដីលញ្ចេប៉ុ�កួប៉ុញ្ជាា
ពីផ្ទៃ�ៃបាត

床上操作式クレーン yukaue sosa shiki 
kuren

ដីងសុំ�ចខ្មែដីលញ្ចេប៉ុ�កួប៉ុញ្ជាា
ពីផ្ទៃ�ៃបាត

ゆるみ止め yurumi dome ការចាំកួ់ញ្ចេសា

揚程 yotei កួមឺួសំ់ផ្ទៃនការញ្ចេល�កួ

横引き yoko biki ការ�ញប៉ុនុ�កួញ្ចេ�
ចំញ្ចេហូៀង

ラングより rangu yori ខ្មែ�ែពួរខ្មែដីលមានសំរផ្ទៃសំ
ញ្ចេែញព័ទឹ័កុួ�ងទ័�សំ
ប៉ុហ្វ្រាំញ្ជាេ សំ

乱巻 ran maki ការញ្ចេែញត្តាមួផ្ទៃចដីនយ

離脱禁止 ridatsu kinshi �មួមួ�នឲ្យយចាំកួញ្ចេចញ
ញ្ចេ�យមានប៉ុនុ�កួខ្មែដីល
ប្រតែូបានញ្ចេល�កួ

リフト rifuto ញ្ចេល�កួ

リミットスイッチ rimitto suicchi កួ�ងត្តាកួ់កួប្រមួ�តខ្មែដីន
កួំណ៍ត់

留意事項 ryui jiko ប៉ុប្រមួងុប្រប៉ុយ័តាជាមួ�ន

両フック ryo fukku ញ្ចេងៀងទ័ំពកួ់ញ្ចេទ័វរ

レールクランプ reru kurampu អងិំចាំប៉ុ់�ួ �ែខ្មែដីកួ

レバー形リミット
スイッチ

reba gata rimitto 
suicchi

កួ�ងត្តាកួ់កួប្រមួ�តខ្មែដីន
កួំណ៍ត់ជាប្រប៉ុញ្ចេ�ទ័ផ្ទៃដី
ឃ្នាា សំ់

レバー式グリース
ガン

reba shiki gurisu 
gan

មុាសំ�ីនបាញ់ខ្ទាែ ញ់ញ្ចេគ្នា
ខ្មែដីលមានផ្ទៃដីឃ្នាា សំ់

ロープの固定方法 ropu no kotei 
hoho

ែ�ិីសាហ្វ្រាំសឹំចងឲ្យយ
ជាប៉ុ់ន�ងផ្ទៃនខ្មែ�ែពួរ
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ローラチェーン
軸継手

rora cheen jiku 
tsugite

ការ�កួ់គួ្គិប៉ុដីងរបារប្រច
វ៉៉ាកួ់ញ្ចេប្រគ្គិ�ងចប្រកួ

ローラベアリング rora bearingu បុា�ងរញ្ចេមួៀល

ワイヤロープ waiya ropu ខ្មែ�ែពួរញ្ចេ�វ �ពីលួសំ

割形軸継手 warigata jiku 
tsugite

ការ�កួ់គួ្គិប៉ុដីងរបារ
ខ្មែញកួកួមាែ ំងធាកួ់ប្រចាំន


