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Сэрээт Ачигчийн Ур Чадвар 
Олгох Сургалт

Толь бичиг

モンゴル語版 Монгол хувилбар



Япон Дуудлага Монгол хэл
アウターマスト auta masuto гадна шураг

アシストグリップ ashisuto 
gurippu

туслах бариул

圧縮応力 asshuku 
oryoku

шахаж байгаа даралт

安全装置 anzen sochi аюулгүй ажиллагааны 
төхөөрөмж

安全率 anzen ritsu аюулгүй ажиллагааны 
хүчин зүйл

安定度 anteido тогтвортой байдал

1 輪操向車 ichirin soko sha дан дугуйт 
жолоодлогот машин

インチング inchingu удаанаар хөдөлгөгч

インナーマスト inna masuto дотор шураг

ウインカランプ uinka rampu дохионы гэрэл

ウォーター
セパレータ

uota separeta ус тусгаарлагч

運転操作 unten sosa ашиглалт

運動摩擦力 undo masatsu 
ryoku

динамик үрэлт

エアクリーナー ea kurina агаар цэвэршүүлэгч

エンジンフード enjin fudo хөдөлгүүрийн капот

エンジンマウント enjin maunto хөдөлгүүрийн 
суурилуулагч 

遠心力 enshin ryoku төвөөс зугтах хүч

応力 oryoku даралт

オルタネータ orutaneta орлуулагч



Япон Дуудлага Монгол хэл
回転状態 kaiten jotai эргэлтийн төлөв

カウンタウェイト kaunta ueito жин тэнцүүлэгч

過荷重 kakaju хэт ачаалал

過給機 kakyuki шахагч

過給機
（ターボチャージャ）

kakyuki (tabo 
chaja)

шахагч (компрессор)

加減速 ka gen soku хурдасгал ба 
удаашруулалт

下降 kako буух/бууж байгаа

荷重 kaju ачаалал

荷重曲線 kaju kyokusen ачааллын муруй

荷重中心 kaju chushin ачааллын төв

加速度 kasokudo хурдасгуур

ガソリンエンジン gasorin enjin бензин хөдөлгүүр

過電流制限装置 kadenryu 
seigen sochi

хэт ихийг хязгаарлах 
төхөөрөмж

慣性 kansei инерц

慣性力 kansei ryoku инерцийн хүч

基準荷重中心 kijun kaju 
chushin

стандарт ачааллын 
төв

基準負荷状態 kijun fuka jotai стандарт ачсан 
нөхцөл

基準無負荷状態 kijum mufuka 
jotai

стандарт ачаагүй 
нөхцөл 

キャスタホイール kyasuta hoiru кастер дугуй

吸・排気装置 kyu haiki sochi агаар оруулах ба 
гаргах төхөөрөмж



Япон Дуудлага Монгол хэл
求心力 kyushin ryoku төвд тэмүүлэх хүч

許容応力 kyoyo oryoku зөвшөөрөгдсөн 
даралт

許容荷重 kyoyo kaju зөвшөөрөгдсөн 
ачаалал

許容荷重表 kyoyo kaju hyo зөвшөөрөгдсөн 
ачааллын диаграмм

クラッチ kuracchi авцуулах холбоо /хос/

クラッチペダル kuracchi 
pedaru

авцуулах холбооны 
дөрөө

クラッチマスター
シリンダー

kuracchi 
masuta 
shirinda

авцуулах холбооны 
мастер цилиндр

クラッチレリーズ
シリンダー

kuracchi rerizu 
shirinda

авцуулах холбоог 
удирдах цилиндр

グロープラグ guro puragu очлуур

クロスビーム kurosu bimu хөндлөвч

警報装置 keiho sochi дохионы систем

高圧ガス燃料装置 koatsu gasu 
nenryo sochi

өндөр даралтын хийн 
түлшний систем

後傾 kokei арагш налуулах

合力 goryoku тэнцүү хүч

コンタクター kontakuta контрактор

コントローラー kontorora хянагч

最高下降速度 saiko kako 
sokudo

хамгийн их 
доошлуулах хурд

最高上昇速度 saiko josho 
sokudo

хамгийн их өргөх хурд



Япон Дуудлага Монгол хэл
最小旋回半径 saisho senkai 

hankei
хамгийн бага 
эргэлтийн радиус

最小直角通路幅 saisho 
chokkaku tsuro 
haba

хамгийн бага 
огтлолцлын зай

最大荷重 saidai kaju хамгийн их ачаалал

最大けん引力 saidai kenin 
ryoku

хамгийн их татах хүч

最大揚高 saidai yoko хамгийн их өргөлтийн 
өндөр

最低地上高 saitei chijoko хөндийрөлт

サイドローラ saido rora хажуугийн өнхрүүлэг

作業開始前点検 sagyo kaishi 
mae tenken

ашиглалтын өмнөх 
үзлэг

差込み sashikomi оруулах/оруулалт

作動油 sadoyu гидравликийн шингэн

シート shito операторын суудал

質量 shitsuryo масс

始動性 shido sei асаах байдал

始動装置 shido sochi төхөөрөмжийг асааж 
байна

締め付け shimetsuke чангаруулах

車体の長さ shatai no 
nagasa

сэрээний урд хэсэг 
хүртэлх урт

収縮 shushuku татах/таталт

重心 jushin таталцлын төв

充電器 judenki зай хураагуур 
цэнэглэгч



Япон Дуудлага Монгол хэл
充電装置 juden sochi зай хураагуур 

цэнэглэх систем
潤滑装置 junkatsu sochi тослогч

上昇 josho өргөх/өргөж байна

伸長 shincho уртасгах/уртасгагч

すえ切り suekiri хөдөлгөөнгүй эргэлт

スターティング
モータ

sutateingu 
mota

хөдөлгүүрийг асааж 
байна

静止摩擦力 seishi masatsu 
ryoku

статик үрэлт

制動装置 seido sochi тоормосны систем

前傾 zenkei урагш налуулах 

全高 zenko нийт өндөр

前照灯 zenshoto урд гэрэл

全長 zencho нийт урт

操向 soko жолоо

走行時基準負荷状態 sokoji kijun 
fuka jotai

тээвэрлэлтийн үеийн 
стандарт ачсан 
нөхцөл

走行時基準無負荷
状態

sokoji kijum 
mufuka jotai

тээвэрлэлтийн үеийн 
стандарт ачаагүй 
нөхцөл

走向装置 soko sochi явах систем

操向装置 soko sochi жолооны систем

走行ブレーキ soko bureki тээвэрлэлтийн 
тоормос



Япон Дуудлага Монгол хэл
操作 sosa нарийн ажиллагаа/

ашиглалт
操作手順 sosa tejun ажиллуулах процедур

速度 sokudo хурд

ソリッドタイヤ soriddo taiya хатуу дугуй

ターンシグナル
ランプ

tan shigunaru 
rampu

эргэх дохио

単位体積質量 tani taiseki 
shitsuryo

нэгж эзлэхүүн дэх 
масс

チェーンホイール cheen hoiru гинжин дугуй

力の大きさ chikara no 
okisa

хүчний хэмжээ

力の合成 chikara no 
gosei

хүчнүүдийн 
бүрэлдэхүүн

力の作用点 chikara no 
sayoten

ажиллагааны цэг

力の三要素 chikara no 
sanyoso

хүчний гурван 
элемент

力のつり合い chikara no 
tsuriai

хүчнүүдийн тэнцвэр

力の分解 chikara no 
bunkai

хүчний задрал

力の方向 chikara no 
hoko

хүчний чиглэл

駐車ブレーキ chusha bureki зогсоох тоормос

直角積付通路幅 chokkaku 
tsumitsuke 
tsuro haba

зөв өнцгийн овоолгын 
зай

積付け tsumitsuke овоолго



Япон Дуудлага Монгол хэл
積取り tsumitori ачаалж байна

ディーゼルエンジン deizeru enjin дизель хөдөлгүүр

定格荷重 teikaku kaju нэрлэсэн ачаалал

定期自主検査 teiki jishu 
kensa

үе үе өөрийгөө 
шалгах

抵抗器 teikoki эсэргүүцэл

ティルティング tirutingu налуулах

ティルトシリンダ tiruto shirinda налуулах цилиндр

デファレンシャル defarensharu зөрөө

点火装置 tenka sochi асаалтын систем 

電動機 dendoki цахилгаан мотор

電流計 denryu kei амперметр

灯火装置 toka sochi гэрэлтүүлэх 
төхөөрөмж

登坂能力 tohan noryoku зэрэглэгдэх байдал

動力伝達装置 doryoku 
dentatsu sochi

цахилгаан дамжуулах 
систем

特定自主検査 tokutei jishu 
kensa

өөрийгөө нарийн 
шалгах

特定自主検査済標章 tokutei jishu 
kensa zumi 
hyosyo

өөрийгөө 
нарийн шалгах 
баталгаажуулалтын 
наалт

ドライブホイール doraibu hoiru хөтлөх дугуй

トランスミッション toransu 
misshon

хурдны хайрцаг

取りおろし tori oroshi буулгаж байна



Япон Дуудлага Монгол хэл
トルクコンバータ toruku kombata гидротрансформатор

トルコン車 torukon sha гидротрансформатор 
төхөөрөмж

トレッド後輪 toreddo korin арын дугуйн хээ 

トレッド前輪 toreddo zenrin хойд дугуйн хээ 

内燃機関（エンジン） nainen kikan 
(enjin)

дотоод шаталтат 
хөдөлгүүр 
(хөдөлгүүр)

荷役装置 nieki sochi ачаалах/буулгах 
төхөөрөмж

ニューマチック
タイヤ

nyumachikku 
taiya

хийлдэг резин дугуй

2 輪操向車 nirin sokosha давхар дугуйт 
жолоодлогот машин

燃料給油口 nenryo kyuyu 
ko

түлш дүүргэгч 
хоолойн нээлхий

燃料装置 nenryo sochi түлшний систем

排気の状態 haiki no jotai гарах хийн төлөв

配線 haisen цахилгаан утас

バックミラー bakku mira арын толь

バックレスト bakku resuto түшлэг

バックレスト高さ bakku resuto 
takasa

түшлэгийн өндөр

バッテリ batteri зай хураагуур

バッテリフード batteri fudo зай хураагуурын таг

パレット paretto гол төмөр

引抜き hikinuki сугалах/татаж гаргах



Япон Дуудлага Монгол хэл
ひずみ hizumi шүүх

ピックアップ pikku appu авах

ヒューズ hyuzu гал хамгаалагч

ファイナルドライブ fainaru doraibu эцсийн хөтөч

フィンガーバー
（フィンガバー）

finga ba салаат татуурга

フォーク foku сэрээ

フォークストッパ foku sutoppa сэрээ зогсоогч

フォーク調整間隔 foku chosei 
kankaku

сэрээ тараагч

フォークなし全長 foku nashi 
zencho

сэрээний гарыг 
оруулаагүй урт

フォークの厚さ foku no atsusa сэрээний зузаан

フォークの長さ foku no nagasa сэрээний урт

4 サイクルディーゼル
エンジン

fo saikuru 
dizeru enjin

4 шатлалт дизель 
хөдөлгүүр

負荷状態 fuka jotai ачаалсан нөхцөл

不凍液 futo eki антифриз

プラギング操作 puragingu sosa холболт

フリーリフト furi rifuto сул өргөлт

ブローバイガス
還元装置

burobai gasu 
kangen sochi

хийг үлээж бууруулах 
төхөөрөмж

プロペラーシャフト puropera 
shafuto

хөтчийн гол

フロントオーバ
ハング

furonto oba 
hangu

урд өнгийлт

フロントホイール furonto hoiru урд дугуй



Япон Дуудлага Монгол хэл
噴射ノズル funsha nozuru түлш шахах цорго

ベクトル bekutoru чиглүүлэгч

ヘッドガード heddo gado толгой хамгаалалт

ヘッドガード高さ heddo gado 
takasa

толгой хамгаалалтын 
өндөр

偏荷重 hen kaju тэнцүүлээгүй ачаа

弁すき間 ben sukima хавхлагын зай

ホイールベース hoiru besu дугуйн суурь

マイクロスイッチ maikuro suitchi бичил унтраалга

摩擦クラッチ masatsu 
kuracchi

үрэлтийн авцуулах 
холбоо

マスト傾斜角 masuto keisha 
kaku

шураг налалтын 
өнцөг

マストサポート masuto sapoto шургийн тулгуур

マスト高さ masuto takasa шургийн өндөр

密度 mitsudo нягтрал

無負荷状態 mufuka jotai ачаалаагүй үеийн 
нөхцөл

モーメント momento момент

油圧回路 yuatsu kairo гидравлик хэлхээ

油圧駆動装置 yuatsu kudo 
sochi

гидравлик хөтөч

油圧シリンダー yuatsu shirinda гидравлик цилиндр

油圧制御装置 yuatsu seigyo 
sochi

гидравлик хяналтын 
төхөөрөмж

油圧装置 yuatsu sochi гидравлик систем



Япон Дуудлага Монгол хэл
油圧発生装置 yuatsu hassei 

sochi
гидравлик даралтын 
үүсгүүр

油圧モータ yuatsu mota гидравлик мотор

リーチ量 richi ryo тэнийх урт

リーチレッグ richi reggu тэнийх хөл

リフトシリンダ rifuto shirinda өргөх цилиндр

リフトチェーン rifuto cheen өргөх гинж

リフトブラケット rifuto buraketto өргөх тоормос

リフトローラ rifuto rora өргөх өнхрүүлэг

リヤーホイール riya hoiru арын дугуй

リヤオーバハング riya oba hangu ард тэнхлэгээс өмнөх 
хэсгийн урт

冷却装置 reikyaku sochi хөргөлтийн систем

レギュレータ regyureta тохируулагч

ロードホイール rodo hoiru ачааны дугуй


