
車両系建設機械

（解体用）

運転技能講習

用語集

ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး 

(ဖဖ  ဖ ကရ်န်) 

ဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုနညျ်ိုးပညာကျွမ်ျိုးက ငမ်ှုသငတ်န်ျိုး 

လကတ် ွွေ့လပ်ုငန််းခငွသ် ်ုးအသ ်ုးအနှုန််းတ ေါဟာရမ ာ်း

ビルマ語版 မြန်် ််ြာာာာ
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A

あぶない abunai အန္တရာယရ် ှိသည်

アイドラ／遊動輪 aidora／fudo rin
အ ိုငဒ်လာ / 

လညပ်တစ်ေစ ာစ ာဘ ီး

開けるな akeru na ြဖွင့််ရ

アキュームレータ akyumureta accumulator

雨水 ama mizu／usui ြှိ ိုးရရ

アーム／切断アーム／圧

砕アーム／つかみアーム

amu／saidan amu

／assai amu／

tsukami amu

လကတ်ံ (arm) / 

မဖတရ်တာကသ်ည့်အ်ြ်ိုး / 

ကကှိတခ်ွွဲသည့်အ်ြ်ိုး / ညှပ်ယသူည့်အ်ြ်ိုး

安全装具 ansen sogu စဘီးကငီ်းလ ိုခ  ြုံစရီးပေစညီ်းက ရ ယာမ ာီး

安定度 antei do တညင်ငှိြ်ြှုပြာဏ

安全ブロック anzen burokku လံ မခြံုံရရိုးဂျှိြုံက်

安全靴 anzen gutsu လ ိုခ  ြုံစရီးဖ နပ်/Safety Boot

安全ロック anzen rokku လ ိုခ  ြုံစရီးစ ာော့

安全支柱 anzen shichu လ ိုခ  ြုံစရီးစထာကထ် ိုင်

足回り ashi mawari စအာကစ်ခ ဘ ီးပတလ်ည်

圧砕ポイント assai pointo ကကှိတခ်ွွဲအြ တ်

アタッチメント atacchimento ပူိုးတွွဲစကက်ှိရှိယာြျာိုး

B

バケット baketto လက ်ညီ်း

弁板 ben ita အဆ ို ော့ရှင် plate

ベルト／Ｖベルト beruto／V beruto   ီးပတ် / V   ီးပတ်

ベースマシン besu mashin ေကက် ိုယထ်ည်

防波堤 bohatei စရကာတာ

防錆 bosabi သရံချိုးကာကယွတ်ာိုးဆ ိုးမခငိ်ုး

ブーム bumu လကတ် (Boom)

ブレード buredo ဓ ီး  ာီး

ブレーカ／ブレーカユニット

／ハンドブレーカ／大型

ブレーカ

bureka／bureka 

yunitto／hando 

bureka／ogata 

bureka

စဖာကေ်က် / စဖာကေ်ကယ်နူေ်/ 

လကက် ိုငစ်ဖာကေ်က်/် 

အကက ီးောီးစဖာကေ်က်

ブレーキペダル／ブレーキ

ライニング

bureki pedaru／

bureki rainingu
ဘရ တစ်ခ နငီ်း / ဘရ တလ် ိုငန်င်

ブレーキライン bureki rain ဘရ တလ် ိုငီ်း

ブシュ／ブッシュ bushu／busshu Bush / Bushes
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C

チゼル chizeru စဆာက်

長尺物 cho jaku butsu အရာဝတထ ြုံရှည်

D

打撃ペダル dageki pedaru Strike pedal

打撃式破砕機
dageki shiki hasai 

ki
ထိုနကှ ်ညော့ပ် ိုေ ကက တ ် ွဲေက်

ダイオキシン daiokishin ဒ ိုငစ်အာငေ်င်

ダメ dame မလိုပ်ရ

ダメ穴 dame ana
ပေစညီ်း ယရ်နစ် တတ စဖာကစ် ာအစပ

ါ က်

ダンプ dampu အမ  ကက်ာီး

ダム堤体 damu teitai ဆညတ်ာတမ 

暖油運転 dan yu unten ပူစန ီးစ ာဆ ခဖငော့လ်ညပ်တစ်ေခ ငီ်း

ダストキャップ dasuto kyappu အမ နမ်ဝငစ်ေရနဖ် ိုီးစ ာအဖ ိုီး

ディーゼルエンジン deizeru enjin ဒ ဇယအ်ငဂ် င်

デモリッションポイント
demorisshon 

pointo
ဖဖ ြုံဖ ကမ် အမှတ်

電動機／モータ dendo ki／mota လျှပ်ေေ်စမာ်တာ / စမာ်တာ

電線 densen လျှပ်ေေ်ဝ ယာကက ြုံီး

電装品 denso hin လျှပ်ေေ်ပေစညီ်းအေ တအ်ပ ိုငီ်းမ ာီး

ドラグ・ショベル doragu shoberu ဘကဟ် ိုီး

道路交通法 doro kotsu ho လမ်ီးပမ်ီးဆက ် ယစ်ရီးဥပစဒ

道路運送車両法
doro unso sharyo 

ho
လမ်ီးပနီ်းဆက ် ယစ်ရီးယာဉ်ဥပစဒ

E

エアブリーザ ea buriza Air Breather

エアクリーナ ea kurina စလ န ော့ေ်က်

エンジンオイル／潤滑油
enjin oiru／

junkatsu yu
အငဂ် ငဝ် ိုင ်/ စ  ာဆ 

エレベータシャフト erebeta shafuto Elevator shaft

エレメント eremento ခဒပ်ေင်

F

不安全行動 fu anzen kodo အနတရာယရှ် စ ာအခပြုံအမူ

ファンプーリ fuan puri ပနက်ာေက ် ီး
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踏切り／無人踏切り
fumikiri／mujin 

fumikiri
ရထာီးလမ်ီးဂ တ် / လမူွဲော့ရထာီးလမ်ီးဂ တ်

踏むな fumu na မနငီ်းရ

フラット furatto ခပာီး  ပ်စ ာ

フラットエンド furatto endo Flat end

フレーム／上部フレーム

／下部フレーム

furemu／jobu 

furemu／kabu 

furemu

မ ီးစတာက် / အစပေါ် ပ ိုငီ်းမ ီးစတာက် ် /

 စအာကပ် ိုငီ်းမ ီးစတာက်

フリー旋回式 furi senkai shiki free-type ဆ ိုလညအ်မ  ြုံီးအောီး

フルストール furu sutoru full stall

フットストール futto sutoru စခ နငီ်းတ ိုီး

G

崖っぷち gakeppuchi စ  ာက်

ガラ gara အပ ိုငီ်းအေမ ာီး

ガソリンエンジン gasorin enjin ဓာတဆ် အငဂ် င်

ガス溶断機 gasu yodan ki ဓာတစ်င ွေ့ ခဖတေ်က်

原動機 gendo ki စမာ်တာ

ギヤポンプ giya pompu ဂ ယာပန ော့်

護岸 gogan တာတမ 

グリース／グリースニップル

／グリースガン／グリース

アップ

gurisu／gurisu 

nippuru／gurisu 

gan／gurisu appu

အမွဲဆ  / အမွဲဆ  nipple / 

အမွဲဆ စ နတ် / အမွဲဆ ထညော့ခ် ငီ်း

逆止め弁 gyaku tome ben Check valve

H

入るな hairu na မဝငရ်

離れろ hanarero စဝီးစဝီးစနပ 

発破 happa စပ ကက် ွဲမ 

橋桁 hashigeta တ တာီးစဘာင်

外すな hazusu na မဖယရ်

ヘッドガード heddo gado စ  ငီ်းကာ

平均接地圧 heikin secchi atsu ပ မ်ီးမျှစခမခပငဖ် အာီး

保護帽 hogobo စဆာကလ်ိုပ်စရီး  ိုီးဦီးထိုပ်

ホイール hoiru ဘ ီး

ホーン hon ဟ နီ်း
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舗装／道路舗装盤
hoso／doro hoso 

ban
စက ာကလ်မ်ီး / စက ာကလ်မ်ီး ငီ်းခ ငီ်း

I

IN側回路 in gawa kairo IN ဘကခ် မ်ီးဆာီးကေ်

入れるな ireru na မထည်ော့ရ

石目 ishime စက ာကစ်ပေါ်တ င ်  ြုံငော့စ်နစ ာစနရာ

石綿 ishiwata／sekimen စက ာကဂ် မ်ီး

移送専用車両 iso senyo sharyo
 ယယ်ပူ ို ော့စဆာငစ်ရီး  ီး န် ော့  ိုီးစမာ်တ

စါါာါယ်ာဉ်

J

軸組構造 jiku gumi kozo စဘာငဖ် ွဲ ွေ့ေညီ်းပ ို

自走 jiso က ိုယော့ဆ်နဒခဖငော့စ်မာငီ်းခ ငီ်း

上部受圧面 jobu juatsu men အစပေါ် ပ ိုငီ်းဖ အာီးလက ် မ ကန်ာှခပင်

上死点 joshi ten Dead Centre

K

壁式構造 kabe shiki kozo န ရ ဖ ွဲ ွေ့ေညီ်းတညစ်ဆာကပ် ို

下部受圧面 kabu juatsu men စအာကပ် ိုငီ်းဖ အာီးလက ် မ ကန်ာှခပင်

開閉シリンダ kaihei shirinda အဖ င်ော့အပ တဆ်လငဒ် 

解体 kaitai ဖဖ ြုံဖ ကခ် ငီ်း

解体用つかみ機／つか

み機／つかみ具

kaitai yo tsukami 

ki／tsukami ki／

tsukami gu

ဖဖ ြုံဖ ကရ်န် mechanical grab/ 

mechanical grab / grabber

関係者以外立入禁止
kankeisha igai 

tachi iri kinshi
မ ကဆ် ိုင ်မူ ာီးမဝငရ်

乾燥質量 kanso shitsuryo အရညထ်ညော့မ်တ ကထ်ာီးစ ာခဒပ်ထို

空打ち kara uchi မထ စေဘွဲရ ိုကခ် ငီ်း

カッター katta ခဖတဓ်ာီး

軽油 kei yu ဒ ဇယဆ် 

警報装置 keiho sochi  တ စပီးက ရ ယာ

傾斜地 keisha chi စတာငစ်ောငီ်း

検査表／検査記録表
kensa hyo／kensa 

kiroku hyo

ေေ်စဆီးစရီးဇယာီး / 

ေေ်စဆီးစရီးမှတတ်မ်ီးဇယာီး

検査用チェックシート
kensa yo chiekku 

shito
ေေ်စဆီးခ ငီ်းအတ ကခ်ပနလ်နှေ်ေ်စဆီးေ
ါာရ က်

検査済標章
kensa zumi 

hyosho
ကကညော့ရ် ေေ်စဆီးဖပ ီး ည်ော့အမှတအ် ာီး
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機械重量／機械質量
kikai juryo／kikai 

shitsuryo
ေကအ်စလီး   န် / ေကခ်ဒပ်ထို

機械作業工法 kikai sagyo koho ေကမ် လိုပ်ငနီ်းနညီ်းလမ်ီး

機械総質量 kikai so shitsuryo ေက၏်ေိုေိုစပ ငီ်းခဒပ်ထို

禁煙 kin en စဆီးလ ပ်မစ ာကရ်

切替バルブ kirikae barubu လွဲလယှရ်စ ာအဆ ို ော့ရှင်

切るな／（スイッチを）

切るな

kiru na／（suicchi 

wo）kiru na
မပ တရ် / ( လိုတ်) မပ တရ်

機体重量／機体質量
kitai juryo／kitai 

shitsuryo

ေကက် ိုယထ်ညအ်စလီး   န် / 

ေကက် ိုယထ်ညခ်ဒပ်ထို

コアドリル koa doriru Core စဖာကခ် ငီ်း

高圧側配管
koatsu gawa 

haikan
ဖ အာီးခမငော့ပ် ိုက်

行動計画 kodo keikaku လိုပ်စဆာငမ် အေ အေဉ်

こじる kojiru ထ ငီ်းခ ငီ်း

国交省 kokko sho
စခမ၊ အစခ   အစဆာကအ်အ ို၊ 
 ယယ်ပူ ို ော့စဆာငစ်ရီးနငှော့ ်ရ ီး  ာီးလာရ
စါါီး ၀နက်က ီးဌာန

コンクリート圧砕機／コン

クリート圧砕具

konkurito assai ki

／konkurito assaki 

gu

က နက်ရေ်ကက တ ် ွဲေက်/ 

က နက်ရေ်ကက တ ် ွဲက ရ ယာ

コンクリート塊／コンクリー

ト片

konkurito kai／

konkurito hen
က နက်ရေ်တ ိုီး / က နက်ရေ်အပ ိုငီ်းအေ

「く」の字 "ku" no ji "V" ပ ို ဏ္ဍာန်

首振り kubi furi ဆလငဒ် ဘယည်ာလ ွဲခ ငီ်း

駆動フランジ kudo furanji ေ မ်ီးအငပ် ို ော့လ တအ်နာီးက တ်

空気圧 kuki atsu စလဖ အာီး

クランクプーリ kuranku puri crank ေက ် ီး

クレーン kuren ကရ နီ်း

クローラ kurora crawler

吸排気管 kyu haiki kan စလဝငစ်လေ န ော့ပ်ေ်က ရ ယာ

旧建設省 kyu kensetsu sho စဆာကလ်ိုပ်စရီးဝနက်က ီးဌာန(စဟာငီ်း)

M

マフラー取り付け部
mafura toritsuke 

bu
muffler တပ်ဆငထ်ာီးစ ာအပ ိုငီ်း
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枕木 makura gi  ေ် ာီးခပာီး

マスコンクリート masu konkurito ထိုထညက်က ီးစ ာက နက်ရေ်

メインステアリング mein sutearingu အဓ ကေတ ယာရင်

戻り部 modori bu ခပနဝ်င ်ညော့အ်ပ ိုငီ်း

木構造（Ｗ造）
moku kozo（W 

zo）
 ေ် ာီးဖ ွဲွေ့ေညီ်းပ ို (W ပ ိုေ ဖ ွဲ ွေ့ေညီ်းပ ို)

モニタリングシステム
monitaringu 

sisutemu
စောငော့က်ကညော့စ်လော့လာစရီးေနေ်

盛土 morido တာတမ 

無負荷状態 mu fuka jotai ဝနမ်တငထ်ာီးစ ာအစခ အစန

無筋 mukin အလ တ်

N

投げるな nageru na မပေ်ရ

内部シリンダ作動型
naibu shirinda 

sado gata
အတ ငီ်းဆလငဒ်  လိုပ်စဆာင ်ညော့ပ် ိုေ 

内燃機関 nainen kikan အတ ငီ်းပ ိုငီ်းစလာငက်ျွမ်ီးမ အငဂ် င်

内装材 naiso zai အတ ငီ်းပ ိုငီ်းပေစညီ်း

慣らし運転 narashi unten စန ာီးက ရနလ်ညပ်တစ်ေခ ငီ်း

荷台幅 nidai haba ဝန ်  ေငအ်က ယ်

逃げろ nigero ထ ကစ်ခပီးစတာော့

のぼるな noboru na မတကရ်

ノッチワイヤ nocchi waiya notch wire

法肩 nori kata စလျှာစောကထ် ပ်ေ နီ်း

ノロ noro  တတ ြုံစ  ီး

乗るな noru na မေ ီးရ

O

オーバーストローク oba sutoroku Over Stroke

オイルレベルゲージ oiru reberu geji ဆ လယဗ်ယတ် ိုငီ်းတာတ ိုင်

オーライ orai allright

オルタネータ orutaneta စအာ်လတ်ာစနတာ

押力 oshi ryoku တ နီ်းအာီးစပီးခ ငီ်း

横転時保護構造／トッ

プス／TOPS

oten ji hogo sochi

／toppusu／TOPS

rollover 

ကာက ယစ်ောငော့စ်ရှာကစ်ရီးဖ ွဲွေ့ေညီ်းပ ို  /

 ထ ပ် / TOPS

落とすな otosu na ပေ်မ  ရ
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OUT側回路 out gawa kairo OUT side circuit

大割圧砕具／小割圧

砕具

owari assai gu／

kowari assai gu

အကက ီးောကက တ ် ွဲေက် / 

အစ ီးောကက တ ် ွဲေက်

P

パイロット油圧 pairotto yuatsu ပ ိုငီ်းစလာော့ ဆ ဖ အာီး

パーキングブレーキ pakingu bureki ယာဉ်ရပ်နာီးဘရ တ်

ピン pin pin

ピストン pisuton ပေစတင်

ピストンモータ pisuton mota ပေစတငစ်မာ်တာ

R

ラジエータ／ラジエータ

キャップ

rajieta／rajieta 

kyappu
စရတ ိုငက်  / စရတ ိုငက် အဖ ိုီး

ラーメン構造 ramen kozo   ိုငမ်ာစ ာစဘာငဖ် ွဲ ွေ့ေညီ်းပ ို

離隔距離 rikaku kyori အက ာအစဝီး  ွဲခ ာီးခ ငီ်း

リリーフバルブ ririfu barubu Relief Valve

ローアイドリング／ハイアイ

ドリング

ro aidoringu／hai 

aidoringu
low idling / high idling

労働安全衛生法
rodo anzen eisei 

ho

လိုပ်ငနီ်း  ငစ်ဘီးအနတရာယက်ငီ်းရှငီ်းစရီး

နငှော့က် နီ်းမာ န ော့ရှ်ငီ်းစရီးဥပစဒ

路肩 rokata လမ်ီးပို  ိုီး

ロックレバー rokku reba စလာော့ လ် ဗာ

S

作動油 sado yu ဟ ိုကဒ်စရာလေ်ဆ 

作動油タンク sado yu tanku ဟ ိုကဒ်စရာလေ်ဆ   ိုစလာှငက်န်

作業範囲警報装置
sagyo hani keiho 

sochi
လိုပ်ငနီ်း  ငဝ်နီ်းက င ်တ စပီးက ရ ယာ

作業旋回 sagyo senkai လိုပ်ငနီ်းအလညှော့က် အကက မ်စရ

作業主任者／作業指

揮者／監視人

sagyo shuninsha／

sagyo shikisha／

kanshi nin

လိုပ်ငနီ်း  ငအ်ကက ီးအကွဲ / 

လိုပ်ငနီ်း  ငေ် မ  ူ / စောငော့က်ကညော့ ်ူ

作業装置 sagyo sochi လိုပ်ငနီ်း  ိုီးက ရ ယာမ ာီး

最大作業半径
saidai sagyo 

hankei

အမ ာီးဆ ိုီးအလိုပ်လိုပ်ရ ညော့အ်  ငီ်းဝ

က်

最大積載質量
saidai sekisai 

shitsuryo
ဝနက် ိုေိုပ ိုစအာငတ်ငထ်ာီးေဉ်ခဒပ်ထို

サイドミラー saido mira စဘီးမှန်
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さわるな sawaru na မက ိုငရ်

静的破砕材 seiteki hasai zai တညဖ်င မ်ကက တ ် ွဲပေစညီ်း

旋回ベアリング senkai bearingu ဆ ိုလညအ်ကကူ ငီ်း

旋回レバー senkai reba ေ ိုလညလ် ဗာ

斜板 sha ban Swashplate

社団法人日本建設機

械化協会

shadan hojin nihon 

kensetsu kikai ka 

kyokai

ဂ ပနစ်ဆာကလ်ိုပ်စရီးယနတရာီးနငှော့် 

စဆာကလ်ိုပ်စရအဖ ွဲွေ့အေညီ်း

車両制限令 sharyo seigenrei ယာဉ်ကန ော့ ်တအ်မ န ော့်

車両系建設機械
sharyokei kensetsu 

kikai

ယာဉ်အမ  ြုံီးအောီးစဆာကလ်ိုပ်စရီးေက်

ယနတရာီး

指度 shido အခမငော့်

敷角 shiki kaku စလီးစထာငော့ ်ေ် ာီးခပာီး

閉めろ shimero ပ တ်

シリンダブロック shirinda brokku ဆလငဒ် ဘစလာော့

シリンダヘッド shirinda heddo ဆလငဒ် စ  ငီ်း

白蟻 shiro ari   

シール shiru ရာဘာက ငီ်း

湿式質量 shisshiki shitsuryo အရညပ် ထညော့တ် ကထ်ာီးစ ာခဒပ်ထို

シートベルト shito beruto ထ ိုင ် ို  ီးပတ်

使用しろ shiyo shiro အ  ိုီးခပြုံပ 

自然石 shizen seki  ဘာဝစက ာက်

ショベル shoberu စခမစကာ်ခ ငီ်း

昇降設備 shoko setsubi ဝန ်  ေက်

省略行動 shoryaku kodo
လိုပ်စဆာငရ်နပ် ကက် ကစ် ာအခပြုံအ

မူ

摺動面 shudo men စလျှာတ ိုကမ် ကန်ာှခပင်

総接地面積 so secchi menseki ေိုေိုစပ ငီ်းစခမခပငန်ငှော့ထ် စတ ွေ့ မ ဧရ ယာ

スプロケット／起動輪
spuroketto／kido 

rin

ေပစရာော့ကတ် / 

စ  ီး  ာီးေ တပ် စ ာ   နီ်းခဖငော့လ်ညစ် ာ

ဘ ီး

吸うな／（タバコ）吸う

な
su na／（tabako）

စဆီးလ ပ်မစ ာကရ်/(ေ ီးကရက်)စဆ
ါီးလ ပ်မစ ာကရ်

スラブ surabu ေလပ်

スタータスイッチ sutata suicchi ေကန်  ီး လိုတ်
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スチールボール工法 sutiruboru koho ေတ ီးစဘာလ ိုီးနညီ်းလမ်ီး

ストップ sutoppu stop

ストップバルブ sutoppu barubu အဆ ို ော့ပ တ်

ストレーナ sutorena ဆ ေေ်

ストローク sutoroku Stroke

ストロークエンド sutoroku endo Stroke end

すわり suwari တညဖ်င မ်စ ာ

T

タイヤゲージ taiya geji စလ   နေ်က်

玉掛け tamagake ဝနန်ငှော့ဝ်န ်  ေက ်  တခ် ငီ်း

ターミナル tamiaru တာမငန်ယ်

短笛／長笛 tan teki／cho teki ဝ ေ   တ ို / ဝ ေ   ရှည်

タラップ tarappu စရ ွေ့လ ာီး၍ရစ ာစလကှာီး

手作業工法 te sagyo koho
စဆာကလ်ိုပ်စရီးနညီ်းလမ်ီးလကေ် ွဲောအို

ပ်

低圧側配管
teiatsu gawa 

haikan
ဖ အာီးန မော့်ပ ိုက်

鉄筋コンクリート構造

（ＲＣ造）

tekkin conkurito 

kozo（RC zo）

  ိုင ် ော့စ ာက နက်ရေ်ဖ ွဲွေ့ေညီ်းပ ို (RC 

ဖ ွဲွေ့ေညီ်းပ ို)

鉄筋コンクリート tekkin kokurito   ကကူ နက်ရေ်

鉄骨 tekkotsu   မဏ စဘာင်

鉄骨構造（Ｓ造）
tekkotsu kozo（S 

zo）

  မဏ က ိုယထ်ညဖ် ွဲွေ့ေညီ်းခ ငီ်း (S 

ဖ ွဲွေ့ေညီ်းပ ို)

鉄骨切断機／鉄骨切

断具

tekkotsu saidan ki

／tekkotsu saidan 

gu

  မဏ ခဖတေ်က် / 

  မဏ ခဖတက် ရ ယာ

鉄骨鉄筋コンクリート構

造（ＳＲＣ造）

tekkotsu tekkin 

konkurito kozo

（SRC zo）

  မဏ က ိုယထ်ညခ်ဖငော့ခ်ပြုံလိုပ်ထာီးစ ာ

က နက်ရေ်ဖ ွဲွေ့ေညီ်းပ ို (SRC ဖ ွဲွေ့ေညီ်းပ ို)

点検表 tenken hyo ေေ်စဆီးောရငီ်း

点検しろ tenken shiro ေေ်စဆီးပ 

転倒時保護構造／ロッ

プス／ROPS

tento ji hogo sochi

／roppusu／ROPS

ခပြုံတက်    နတ် ငက်ာက ယရ်နဖ် ွဲ ွေ့ေညီ်းပ ို   

/ စရာော့ပ်ေ် / ROPS

鉄道架線 tetsudo kasen
ရထာီးလမ်ီးဦီးစ  ငီ်းအစပေါ် ရှ လ ိုငီ်း  

(Overhead line)
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蓄圧反発式
tikuatsu hanpatsu 

shiki

ေိုပ ိုဖပ ီးခပနက်နထ် ကလ်ာာစ ာအမ  ြုံီးအေ

ါာါီး

飛び降りるな tobioriru na  ိုနမ်ဆငီ်းရ

登坂能力 tohan noryoku စတာငတ်ကန် ိုငေ် မ်ီး

特定解体機械 tokutei kaitai kikai အထီူးဖဖ ြုံဖ ကေ်က်

止まれ tomare ရပ်

トラック torakku ထရပ်ကာီး

トランスミッションカットオフ
toransumisshon 

katto ofu
ထပ်ဆငော့စ်ပီးပ ို ော့မ ခပတစ်တာကခ် ငီ်း

トラス構造 torasu kozo truss ဖ ွဲွေ့ေညီ်းပ ို

通れ tore ခဖတ ်နီ်း  ာီးပ 

トレーラ torera ထစရလာကာီး

トルクコンバータ toruku konbata torque converter

使え tsukae   ိုီးပ 

つかみ上げ tsukami age ညှပ်ယဆူ ွဲတငခ် ငီ်း

つかみ上げ重量 tsukami age juryo ညှပ်ယဆူ ွဲတင ်ညော့အ်စလီး   န်

つかみリンク tsukami rinku ညှပ်ယ ူညော့ ်  တ်

つかむな tsukamu na လမ်ှီးမဖမ်ီးရ

爪付き登坂用具
tsume tsuki tohan 

yogu
လက ်ညီ်းပ စ ာတင ်ညော့က် ရ ယာ

つり能力 tsuri noryoku ဝန ်  န ိုငေ် မ်ီး

W

ワイヤソー waiyaso ဝ ယာကက ြုံီးလ 

わきみ運転 wakimi unten စရှွေ့က ိုမကကည်ော့ဘွဲစမာငီ်းနငှခ် ငီ်း

枠組壁構造
waku gumi kabe 

kozo
မူစဘာငန် ရ ဖ ွဲ ွေ့ေညီ်းခ ငီ်း

Y

屋根葺き材 yane buki zai အမ ိုီးပေစညီ်း

擁壁 yoheki စခမလ ာကာန ရ 

養生 yojo ပ ကေ် ီးမ တာီးဆ ီးစရီး

横掃き作業／横掃き掃

除

yokobaki sagyo／

yokobaki soji

စဘီးဘကလ်ညှီ်းက ငီ်းခ ငီ်းလိုပ်ငနီ်း  /

 စဘီးဘက ်န ော့ရှ်ငီ်းစရီးလိုပ်ခ ငီ်း

予熱 yonetsu ကက ြုံတငအ်ပူစပီးခ ငီ်း

Ｕ字溝 yu ji ko U ပ ိုေ တညစ်ဆာကထ်ာီးစ ာ



 ဂျပနဘ်ာသာ အသထံကွ် မြန်ြ်ာာ

油圧直動式
yuatsu chokudo 

shiki

ဟ ိုကဒ်စရာလေ်တ ိုကရ် ိုကလ်ိုပ်စဆာငမ် 

အမ  ြုံီးအောီး

油圧源 yuatsu gen ဟ ိုကဒ်စရာလေ်အရငီ်းအခမေ်

油圧回路 yuatsu kairo ဟ ိုကဒ်စရာလေ်ဆာီးကေ်

油圧駆動装置 yuatsu kudo sochi
ဟ ိုကဒ်စရာလေ်ေ မ်ီးအငပ် ို ော့လ တက် ရ ယ

ါာ

油圧モータ yuatsu mota ဟ ိုကဒ်စရာလေ်စမာ်တာ

油圧制御弁 yuatsu seigyo ben ဟ ိုကဒ်စရာလေ်ထ နီ်း  ြုံပ်မ အဆ ို ော့ရှင်

油圧旋回式 yuatsu senkai shiki ဟ ိုကဒ်စရာလေ်ဆ ိုလညအ်မ  ြုံီးအောီး

油圧シリンダロッド
yuatsu shirinda 

roddo
ဟ ိုကဒ်စရာလေ်ဆလငဒ် စ  ာငီ်း

油圧装置 yuatsu shochi ဟ ိုကဒ်စရာလေ်ေနေ်

油圧取出し部
yuatsu toridashi 

bu
ဟ ိုကဒ်စရာလေ်ထိုတယ် ူညော့အ်ပ ိုငီ်း

誘導者 yudo sha လမ်ီးည န ်ူ

油量点検姿勢
yuryo tenken 

shisei
ဆ ပမာဏေေ်စဆီး ညော့အ်စနအထာီး

油脂類使用箇所 yushi rui shi kasho ဆ နငှော့အ်ဆ မ ာီးက ိုအ  ိုီးခပြုံစနရာ

Z

前照灯 zensho to စရှွေ့မ ီး


