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đào tạo kỹ năng lái

máy xúc

ベトナム語版 Phiên bản tiếng Việt



Tiếng Nhật Phát âm Tiếng Việt

A A
あぶない abunai abunai (nguy hiểm)
相持ち ai mochi Đan xếp
相つり ai tsuri Cẩu hay nâng hàng
開けるな akeru na akeru na  (Cấm mở ra)
安定度 antei do Độ ổn định
安全ブロック anzen burokku Khóa chốt an toàn
安全支柱 anzen shichu Cột trống an toàn
扱い物（チップ） atsukai mono / chippu Vật liệu / chips
B B
バケット baketto Gầu máy xúc
バックブザー bakku buza Cảm biến buzzer
バックレスト bakku resuto Giá nâng
バラ物 bara mono Hàng rời không đóng gói
バルブ barubu Van
ベアリング bearingu Ổ đỡ trục
ベルクランク beru kuranku Cái tay quay / đòn khuỷu
ボトムカッティングエッジ botomu kattingu ejji Lưỡi cắt dưới cùng
ブレーキ bureki Phanh
ブレーキドラム bureki doramu Phanh tang trống
ブレーキの効き bureki no kiki Hiệu quả của phanh

ブレーキペダルの踏み代 bureki pedaru no
fumishiro Giẫm bàn đạp phanh

ブレーキシュー bureki syu Giày phanh
C C
長尺物 choushaku butsu Vật kích thước dài
中位 chuui Trung bình / trung gian
駐車ブレーキ／サイドブレー
キ

chuusha bureki／saido
bureki Phanh đỗ xe/ phanh bên

D D
ダブルタイヤ daburu taiya Lốp đôi
ダメ dame dame  (không được)
暖気 danki Làm nóng, khởi động



Tiếng Nhật Phát âm Tiếng Việt

ダンピングクリアランス danpingu kuriaransu Chiều cao nâng tự do
ダンプ danpu Thùng xe / ben

電力伝達装置 denryoku dentatsu
souchi Thiết bị truyền tải điện

土留め支保工 dodome shihokou Hỗ trợ giữ đất
ドラグリンク doragu rinku Thanh kéo liên kết
ディストリビュータ dyisutoributa Bộ phân phối
ディーゼルエンジン dyizeru enjin Động cơ diesel
E E
エア圧 ea atsu Áp suất không khí
エアクリーナ ea kurina Máy lọc không khí
鋭角ダンピングフォーク eikaku danpingu foku Xe nâng gầu xúc lật
エキゾーストバルブ ekizosuto barubu Van xả / Xupap xả
エキゾーストマニホールド ekizosuto manihorudo Ống xả
エンジンフード enjin fudo Động cơ phía mui xe
エンジン油 enjin yu Dầu động cơ
円弧 enko Cung tròn
F F
ファン fan Quạt
フォークローダー／フォーク foku roda／foku Máy xúc nâng
縁 fuchi Cạnh, viền
幅員 fukuin Chiều rộng
輻輳 fukusou Sự hội tụ
踏むな fumu na fumu na  (Cấm đạp)
分銅 fundou Quả cân chuẩn
フライホイール furai hoiru Bánh đà
振り furi Lung lay / rung chuyển
フートブレーキ futo bureki Phanh chân
付属装置 fuzoku souchi Thiết bị đính kèm
G G
外部収縮式 gaibu syuusyuku shiki Kiểu co bên ngoài
ガソリンエンジン gasorin enjin Động cơ xăng
がた gata Kiểu cách



Tiếng Nhật Phát âm Tiếng Việt

原木 genboku Thân gỗ
原動機 gendouki Động cơ
原理 genri Nguyên lý
互換性 gokan sei Tính tương thích
隅角部 guukakubu Phần góc cạnh
H H
ハブナット habunatto Đai ốc
入るな hairu na hairu na (cấm vào)
はい積み haizumi Xếp chồng
離れろ hanarero hanarero (Tránh xa)
針金 harigane Dây điện/ dây thép
刃先 hasaki Đầu lưỡi dao
外すな hazusu na hazusu na  (Cấm tháo ra)
ヘッドガード heddo gado Mái bảo vệ

変速機出力軸 hensokuki syutsuryoku
jiku Trục đầu ra hộp số

ヒンジドフォーク hinjido foku Xe nâng càng gật gù
ホイールローダー hoiru roda Máy xúc lật
補機 hoki Thiết bị phụ trợ
方向指示器 houkou shijiki Đèn xi nhan
I I
インチングペダル inchingu pedaru Bàn đạp nhích
インテークバルブ inteku barubu Van nạp / Xupap nạp
入れるな ireru na ireru na (cấm bỏ vào)
J J
砂利 jari Sỏi
人身災害 jinshin saigai Tai nạn lao động
徐行 jokou Tốc độ chậm lại
重量 juuryou Trọng lượng
K K
下死点 ka shiten Điểm chết dưới
カーブ kabu Đường cong
回転エネルギー kaiten enerugi Năng lượng quay



Tiếng Nhật Phát âm Tiếng Việt

かじ取り kaji tori Hệ thống lái
かみ込み kamikomi Cào vào
カムシャフト kamu shafuto Trục cam
間隙 kangeki Khoảng trống
仮設道路 kasetsu douro Đường tạm thời
カウンターバランスフォークリフ
ト

kaunta baransu foku
rifuto Xe nâng đối trọng

警報装置（ホーン） keihou souchi / hon Thiết bị báo động (còi)
軽油 keiyu Dầu diesel
けん引 ken in Kéo, dẫn
危険区域 kiken kuiki Khu vực nguy hiểm
禁煙 kin en kin en  (Cấm hút thuốc)
霧吹き kiri fuki Bình xịt
コネクティングロッド konekutingu roddo Thanh truyền
混合ガス kongou gasu Hỗn hợp hòa khí
コロ koro Bánh lăn tròn
こう配 koubai Độ dốc
後輪操向 kourin soukou Đánh lái cầu sau
鋼材 kouzai Vật liệu thép
凹地 kubo chi Địa hình sụt lún
クラッチ kuracchi Ly hợp
クラッチの切れ kuracchi no kire Tách ly hợp
クランクケース kuranku kesu Các te / hộp trục khuỷu
クランクシャフト kuranku shafuto Trục khuỷu
クランプアーム kuranpu amu Khung nâng
空車 kuu sya Xe trống
キャブレータ kyabureta Bộ chế hòa khí
橋りょう kyouryou Cầu
M M
マフラ mafura Bộ giảm thanh
丸鋼 marukou Thép tròn
盛土 morido San lấp đất
N N



Tiếng Nhật Phát âm Tiếng Việt

投げるな nageru na nageru na  (Cấm ném)
内部拡張式 naibu kakuchou shiki Kiểu mở rộng bên trong
内燃機関 nainen kikan Động cơ đốt trong
燃料 nenryou Nhiên liệu
荷役 nieki Xếp dỡ hàng
逃げろ nigero nigero (Chạy đi)
2輪駆動 nirin kudou Xe hai bánh
のぼるな noboru na noboru na  (Cấm trèo lên)
乗るな noru na noru na  (Cấm leo lên)
能率 nouritsu Hiệu suất
O O
オルタネータ orutaneta Máy phát điện
オートチョーク oto choku Tự động sạc
落とすな otosu na otosu na  (Cấm vứt xuống)
P P
パレットフォーク／パレット paretto foku／paretto Xe kéo palet/ palet
ペダル pedaru Bàn đạp

ペダル／ハンドルのあそび pedaru／handoru no
asobi Độ nhạy của tay lái

ピストン pisuton Pít tông
ピストンリング pisuton ringu Vòng găng / Xéc măng
ピストンロッド pisuton roddo Cần Pít tông
R R
レバー reba Cần gạt điều khiển
レバーの引き代 reba no hikishiro Khoảng cách tay đến cần gạt
冷却水 reikyakusui Nước làm mát
リーチアウト richi auto Nâng trong
リーチイン richi in Nâng ngoài
リーチ機構 richi kikou Cơ cấu nâng tầm cao
リフト rifuto Nâng
リフトアーム rifuto amu Cánh tay cẩu
林道 rindo Đường rừng
リンギ／台木 ringi／daigi Tấm ván



Tiếng Nhật Phát âm Tiếng Việt

履帯式 ritai shiki Loại bánh xích
ログフォーク rogu foku Xe nâng càng kẹp
路肩 rokata Lề đường
S S
サーボ sabo Động cơ Servo
作動油 sadou yu Dầu thủy lực
砕石 sai seki Đá dăm
サイドカッティングエッジ saido kattingu ejji Lưỡi cắt cạnh
柵 saku Hàng rào chắn
さわるな sawaru na sawaru na( cấm sờ)
制限速度 seigen sokudo Tốc độ giới hạn
制御装置 seigyo souchi Thiết bị phanh
積車 seki sya Xe có chất hàng
石塊 sekkai Khối đá
旋回 senkai Xoay vòng
閉めろ shimero shimero  (Hãy đóng lại)
使用 shiyo shiyo  (Sử dụng)

ショベルローダー／ショベル shoberu roda／
shoberu Máy xúc

真空力 sinkuu ryoku Lực hút chân không
シリンダ sirinda Xi lanh
操縦装置 soujuu souchi Thiết bị điều khiển
走行装置 soukou souchi Thiết bị di chuyển
操作弁 sousa ben Van vận hành
（スイッチを）切るな （suicchi wo）kiru na kiru na  (Cấm ngắt công tắc)
すくい込み sukui komi Múc đất , xúc vào
寸法 sunpou Kích thước
スピルガード supiru gado Bảo vệ chống tràn
スロットル surottoru Van tiết lưu
スタータモータ sutata mota Động cơ khởi động
ステアリングバルブ sutearingu barubu Van lái
ストラドルキャリヤー sutoradoru kyaria Xe nâng công ten nơ
すわり suwari Ngồi, đặt



Tiếng Nhật Phát âm Tiếng Việt

T T
（タバコを）吸う （tabako wo）suu suu  (Hút thuốc)
タイロッド tai roddo Thanh giằng cân bằng
耐スリップ性 tai surippu sei Tính chống trượt
タイヤチェーン taiya chen Lốp bọc xích
てこ teko Đòn bẩy
天びん棒 tenbin bou Đòn gánh nâng
点火プラグ tenka puragu Bugi
点検 tenken tenken  (Kiểm tra)

飛び降りるな tobioriru na tobioriru na  (Cấm nhảy
xuống)

止まれ tomare tomare (Dừng lại)
通れ toore toore  (Băng qua)
取られ torare Không thể điều khiển
トルコン式 torukon shiki Mô men xoắn

トルクコンバータ付車 toruku konbata tuki sya Xe có gắn mô men xoắn

凸地 totsu chi Điạ hình gồ ghề
踏力 tou ryoku Lực đạp
継手 tsugite Khớp nối trục
つかむな tsukamu na tsukamu na  (Cấm cầm nắm)
使う tsukau tsukau  (Sử dụng)
積荷 tsumi ni Hàng chất trên xe
U U
ウエス uesu Giẻ lau
W W
ワイヤーロープ waiya ropu Dây cáp trục cẩu
わき見運転 wakimi unten Lái xe không nhìn đường
Y Y
矢板 yaita Cọc ván thép
山積み yamazumi Chất cao
擁壁工事 youheki kouji Xây tường chắn



Tiếng Nhật Phát âm Tiếng Việt

油圧回路切替弁 yuatsu kairo kirikae
ben Van chuyển mạch thủy lực

Z Z
前輪駆動 zenrin kudou Dẫn động cầu trước



Số Tiếng Nhật Phát âm Tiếng Việt
1 ショベルローダー／ショベル shoberu roda／shoberu Máy xúc
2 フォークローダー／フォーク foku roda／foku Máy xúc nâng
3 寸法 sunpou Kích thước
4 バラ物 bara mono Hàng rời không đóng gói
5 荷役 nieki Xếp dỡ hàng 
6 2輪駆動 nirin kudou Xe hai bánh 
7 バケット baketto Gầu máy xúc
8 リフトアーム rifuto amu Cánh tay cẩu 
9 リーチ機構 richi kikou Cơ cấu nâng tầm cao
10 履帯式 ritai shiki Loại bánh xích
11 互換性 gokan sei Tính tương thích
12 安定度 antei do Độ ổn định
13 カウンターバランスフォークリフト kaunta baransu foku rifuto Xe nâng đối trọng
14 前輪駆動 zenrin kudou Dẫn động cầu trước
15 後輪操向 kourin soukou Đánh lái cầu sau
16 耐スリップ性 tai surippu sei Tính chống trượt
17 積荷 tsumi ni Hàng chất trên xe
18 円弧 enko Cung tròn
19 ホイールローダー hoiru roda Máy xúc lật
20 スピルガード supiru gado Bảo vệ chống tràn
21 ボトムカッティングエッジ botomu kattingu ejji Lưỡi cắt dưới cùng
22 サイドカッティングエッジ saido kattingu ejji Lưỡi cắt cạnh
23 縁 fuchi Cạnh, viền
24 刃先 hasaki Đầu lưỡi dao
25 砂利 jari Sỏi
26 扱い物（チップ） atsukai mono / chippu Vật liệu / chips
27 砕石 sai seki Đá dăm
28 能率 nouritsu Hiệu suất
29 操作弁 sousa ben Van vận hành
30 クラッチ kuracchi Ly hợp
31 ブレーキ bureki Phanh
32 リフト rifuto Nâng
33 ダンプ danpu Thùng xe / ben
34 レバー reba Cần gạt điều khiển
35 ペダル pedaru Bàn đạp
36 中位 chuui Trung bình / trung gian
37 原動機 gendouki Động cơ
38 電力伝達装置 denryoku dentatsu souchi Thiết bị truyền tải điện
39 走行装置 soukou souchi Thiết bị di chuyển
40 操縦装置 soujuu souchi Thiết bị điều khiển
41 制御装置 seigyo souchi Thiết bị phanh
42 付属装置 fuzoku souchi Thiết bị đính kèm
43 内燃機関 nainen kikan Động cơ đốt trong
44 原理 genri Nguyên lý
45 ガソリンエンジン gasorin enjin Động cơ xăng
46 混合ガス kongou gasu Hỗn hợp hòa khí
47 回転エネルギー kaiten enerugi Năng lượng quay

  Bảng thuật ngữ chuyên nghành đào tạo kỹ năng lái máy xúc
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Số Tiếng Nhật Phát âm Tiếng Việt
48 シリンダ sirinda Xi lanh
49 ピストン pisuton Pít tông
50 ピストンリング pisuton ringu Vòng găng / Xéc măng
51 コネクティングロッド konekutingu roddo Thanh truyền
52 クランクシャフト kuranku shafuto Trục khuỷu
53 フライホイール furai hoiru Bánh đà
54 バルブ barubu Van 
55 カムシャフト kamu shafuto Trục cam
56 クランクケース kuranku kesu Các te / hộp trục khuỷu 
57 キャブレータ kyabureta Bộ chế hòa khí
58 ディストリビュータ dyisutoributa Bộ phân phối
59 点火プラグ tenka puragu Bugi
60 オルタネータ orutaneta Máy phát điện
61 スタータモータ sutata mota Động cơ khởi động
62 ファン fan Quạt
63 エアクリーナ ea kurina Máy lọc không khí
64 補機 hoki Thiết bị phụ trợ
65 霧吹き kiri fuki Bình xịt
66 重量 juuryou Trọng lượng
67 エキゾーストバルブ ekizosuto barubu Van xả / Xupap xả
68 インテークバルブ inteku barubu Van nạp / Xupap nạp
69 間隙 kangeki Khoảng trống
70 下死点 ka shiten Điểm chết dưới
71 エキゾーストマニホールド ekizosuto manihorudo Ống xả
72 マフラ mafura Bộ giảm thanh
73 軽油 keiyu Dầu diesel
74 スロットル surottoru Van tiết lưu
75 ディーゼルエンジン dyizeru enjin Động cơ diesel
76 空車 kuu sya Xe trống
77 積車 seki sya Xe có chất hàng 
78 油圧回路切替弁 yuatsu kairo kirikae ben Van chuyển mạch thủy lực
79 ステアリングバルブ sutearingu barubu Van lái
80 ドラグリンク doragu rinku Thanh kéo liên kết
81 タイロッド tai roddo Thanh giằng cân bằng
82 ベルクランク beru kuranku Cái tay quay / đòn khuỷu
83 変速機出力軸 hensokuki syutsuryoku jiku Trục đầu ra hộp số
84 踏力 tou ryoku Lực đạp
85 ブレーキシュー bureki syu Giày phanh
86 ブレーキドラム bureki doramu Phanh tang trống
87 サーボ sabo Động cơ Servo
88 真空力 sinkuu ryoku Lực hút chân không
89 エア圧 ea atsu Áp suất không khí
90 けん引 ken in Kéo, dẫn
91 内部拡張式 naibu kakuchou shiki Kiểu mở rộng bên trong
92 外部収縮式 gaibu syuusyuku shiki Kiểu co bên ngoài
93 徐行 jokou Tốc độ chậm lại
94 方向指示器 houkou shijiki Đèn xi nhan
95 警報装置（ホーン） keihou souchi / hon Thiết bị báo động (còi)
96 フートブレーキ futo bureki Phanh chân

11/14



Số Tiếng Nhật Phát âm Tiếng Việt
97 駐車ブレーキ／サイドブレーキ chuusha bureki／saido bureki Phanh đỗ xe/ phanh bên
98 ペダル／ハンドルのあそび pedaru／handoru no asobi Độ nhạy của tay lái
99 ブレーキペダルの踏み代 bureki pedaru no fumishiro Giẫm bàn đạp phanh
100 レバーの引き代 reba no hikishiro Khoảng cách tay đến cần gạt
101 がた gata Kiểu cách
102 クラッチの切れ kuracchi no kire Tách ly hợp
103 ブレーキの効き bureki no kiki Hiệu quả của phanh
104 振り furi Lung lay / rung chuyển 
105 取られ torare Không thể điều khiển
106 暖気 danki Làm nóng, khởi động
107 トルコン式 torukon shiki Mô men xoắn
108 オートチョーク oto choku Tự động sạc
109 インチングペダル inchingu pedaru Bàn đạp nhích
110 制限速度 seigen sokudo Tốc độ giới hạn
111 旋回 senkai Xoay vòng
112 かじ取り kaji tori Hệ thống lái
113 石塊 sekkai Khối đá
114 凹地 kubo chi Địa hình sụt lún
115 凸地 totsu chi Điạ hình gồ ghề
116 ダブルタイヤ daburu taiya Lốp đôi
117 タイヤチェーン taiya chen Lốp bọc xích
118 ウエス uesu Giẻ lau 
119 エンジンフード enjin fudo Động cơ phía mui xe
120 燃料 nenryou Nhiên liệu
121 作動油 sadou yu Dầu thủy lực
122 エンジン油 enjin yu Dầu động cơ
123 冷却水 reikyakusui Nước làm mát
124 ハブナット habunatto Đai ốc
125 ピストンロッド pisuton roddo Cần Pít tông 
126 継手 tsugite Khớp nối trục
127 わき見運転 wakimi unten Lái xe không nhìn đường
128 橋りょう kyouryou Cầu 
129 人身災害 jinshin saigai Tai nạn lao động
130 ヘッドガード heddo gado Mái bảo vệ
131 パレットフォーク／パレット paretto foku／paretto Xe kéo palet/ palet
132 鋭角ダンピングフォーク eikaku danpingu foku Xe nâng gầu xúc lật
133 ヒンジドフォーク hinjido foku Xe nâng càng gật gù
134 ログフォーク rogu foku Xe nâng càng kẹp
135 バックレスト bakku resuto Giá nâng
136 クランプアーム kuranpu amu Khung nâng
137 長尺物 choushaku butsu Vật kích thước dài
138 すくい込み sukui komi Múc đất , xúc vào
139 トルクコンバータ付車 toruku konbata tuki sya Xe có gắn mô men xoắn
140 隅角部 guukakubu Phần góc cạnh
141 リーチアウト richi auto Nâng trong
142 リーチイン richi in Nâng ngoài
143 ダンピングクリアランス danpingu kuriaransu Chiều cao nâng tự do 
144 相持ち ai mochi Đan xếp 
145 相つり ai tsuri Cẩu hay nâng hàng
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146 てこ teko Đòn bẩy
147 天びん棒 tenbin bou Đòn gánh nâng
148 すわり suwari Ngồi, đặt
149 分銅 fundou Quả cân chuẩn
150 ワイヤーロープ waiya ropu Dây cáp trục cẩu
151 カーブ kabu Đường cong
152 コロ koro Bánh lăn tròn
153 ベアリング bearingu Ổ đỡ trục
154 輻輳 fukusou Sự hội tụ
155 幅員 fukuin Chiều rộng
156 安全支柱 anzen shichu Cột trống an toàn
157 安全ブロック anzen burokku Khóa chốt an toàn
158 盛土 morido San lấp đất
159 こう配 koubai Độ dốc
160 ストラドルキャリヤー sutoradoru kyaria Xe nâng công ten nơ
161 はい積み haizumi Xếp chồng
162 路肩 rokata Lề đường
163 林道 rindo Đường rừng
164 仮設道路 kasetsu douro Đường tạm thời
165 リンギ／台木 ringi／daigi Tấm ván
166 危険区域 kiken kuiki Khu vực nguy hiểm
167 原木 genboku Thân gỗ
168 柵 saku Hàng rào chắn
169 バックブザー bakku buza Cảm biến buzzer
170 擁壁工事 youheki kouji Xây tường chắn
171 山積み yamazumi Chất cao
172 丸鋼 marukou Thép tròn
173 鋼材 kouzai Vật liệu thép
174 針金 harigane Dây điện/ dây thép
175 矢板 yaita Cọc ván thép
176 土留め支保工 dodome shihokou Hỗ trợ giữ đất
177 かみ込み kamikomi Cào vào 
178 あぶない abunai abunai (nguy hiểm)
179 乗るな noru na noru na  (Cấm leo lên)
180 入るな hairu na hairu na (cấm vào)
181 落とすな otosu na otosu na  (Cấm vứt xuống)
182 投げるな nageru na nageru na  (Cấm ném)
183 のぼるな noboru na noboru na  (Cấm trèo lên)
184 逃げろ nigero nigero (Chạy đi)
185 離れろ hanarero hanarero (Tránh xa)
186 さわるな sawaru na sawaru na( cấm sờ)
187 つかむな tsukamu na tsukamu na  (Cấm cầm nắm)
188 止まれ tomare tomare (Dừng lại)
189 踏むな fumu na fumu na  (Cấm đạp)
190 （スイッチを）切るな （suicchi wo）kiru na kiru na  (Cấm ngắt công tắc)
191 外すな hazusu na hazusu na  (Cấm tháo ra)
192 入れるな ireru na ireru na (cấm bỏ vào)
193 開けるな akeru na akeru na  (Cấm mở ra)
194 閉めろ shimero shimero  (Hãy đóng lại)
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195 飛び降りるな tobioriru na tobioriru na  (Cấm nhảy xuống)
196 通れ toore toore  (Băng qua)
197 点検 tenken tenken  (Kiểm tra)
198 使用 shiyo shiyo  (Sử dụng)
199 使う tsukau tsukau  (Sử dụng)
200 （タバコを）吸う （tabako wo）suu suu  (Hút thuốc)
201 禁煙 kin en kin en  (Cấm hút thuốc)
202 ダメ dame dame  (không được)
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