
フォークリフト運転技能講習
用語集

ဝန််ပင့်််ယာာဉ်် အသုံးး��ချျစွမွ်း်�ရည်် 

လက််တွေ့��ွတွေ့လက််ျင့်််မ်း ုသုံးင့််�န််�
ချက််ဆစွ် အဘိဓိာာန််

ビルマ語版 မြမ်းန််မ်းာ



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ
アウターマスト auta masuto အမြပင််ဘာက်် ဝင််ရိုးး��တိုး�င််

アシストグリップ ashisuto 
gurippu

အထွးန််�လက််က်း�င််

圧縮応力 asshuku 
oryoku

ဖိးသားပ်အာ�

安全装置 anzen sochi ဘေးဘာ�က်င််�လံ�ခြုံ�ံ�ဘေး�� က်း�းယာာ

安全率 anzen ritsu ဘေးဘာ�က်င််�လံ�ခြုံ�ံ�� ုအဘေးမြ��ံအ�ျက််

安定度 anteido တိုည််ငြိင်း�်�ု

1輪操向車 ichirin soko sha ဘား�တိုစ််ဖိက််တိုည််� အာ�မြပ�ဘေး�ာင််� 

နှှင််သာည််� ယာာဉ််

インチング inchingu လက််�စ်န်စ််မြဖိင််�တိုး�င််�တိုာမြ�င််�

インナーマスト inna masuto အတိုွင််�ဘာက်် ဝင််ရိုးး��တိုး�င််

ウインカランプ uinka rampu အ�ျက််မြပ�း�

ウォーター
セパレータ

uota separeta ဆီးစ်စ််

運転操作 unten sosa လ�ပ်ဘေးဆီာင််�ျက််

運動摩擦力 undo masatsu 
ryoku

အဘေး��့ ပတွို်�အုာ�

エアクリーナー ea kurina ဘေးလစ်စ််

エンジンフード enjin fudo အင််ဂျျင်် အဖိံ��

エンジンマウント enjin maunto အင််ဂျျင််အထွး�င်် 

遠心力 enshin ryoku ဗဟိုး��ွာအာ�

応力 oryoku ဖိးအာ� (ည်ှပ်အာ�)

オルタネータ orutaneta မြပန််လနှ််လှပ်စ်စ််ဓာာတို်ထွ�တို်ဘေးပ�သာ

ည််�က်း�းယာာ

回転状態 kaiten jotai လည််ပတို်� ုအဘေးမြ�အဘေးန်

カウンタウェイト kaunta ueito အဘေးလ�ထွးန််�

過荷重 kakaju ဝန််ပး�

過給機 kakyuki ဘေးလ�တုို်စ်က််

過給機
（ターボチャージャ）

kakyuki (tabo 
chaja)

ဘေးလ�တုို်စ်က်် (တိုာဘား�ဖိးအာ�မြ�ှင််�စ်က််)

加減速 ka gen soku အ�းှန််မြ�ှင််�မြ�င််�နှငှ််� အ�းှန််ဘေးလှာ��ျမြ�င််�



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ
下降 kako န်း�်�ဆီင််�/န်း�်�ဆီင််�မြ�င််�

荷重 kaju ဝန််

荷重曲線 kaju kyokusen ဝန််၏ အလယာ်��ှွာ၍ 

သာယာ်�ငွ်�်ပ�ာဏမြပ �ျဉ််�ဘေးက်�ွ

荷重中心 kaju chushin ဝန််၏အလယာ်ဗဟိုး�အက်ာွအဘေးဝ�

加速度 kasokudo အ�းှန််မြ�ှင််�မြ�င််�

ガソリンエンジン gasorin enjin ဓာာတို်ဆီးအင််ဂျျင််

過電流制限装置 kadenryu 
seigen sochi

လှပ်စ်း�ဘေး�က်ာင််�ပး�� ုက်န််�သာတို် 

က်း�းယာာ

慣性 kansei အင််န်���ာှ�

慣性力 kansei ryoku အင််န်���ာှ� အာ�

基準荷重中心 kijun kaju 
chushin

စ်ံမြပ� ဝန််၏အလယာ်ဗဟိုး�အက်ာွအဘေးဝ�

基準負荷状態 kijun fuka jotai စ်ံမြပ� ဝန််တိုင််ဘေးဆီာင််ထွာ�သာည််� 

အဘေးမြ�အဘေးန်

基準無負荷状態 kijum mufuka 
jotai

စ်ံမြပ� ဝန််တိုင််ဘေးဆီာင််�ထွာ�သာည််� 

အဘေးမြ�အဘေးန် 

キャスタホイール kyasuta hoiru ဆီံ�လည််ဘား�

吸・排気装置 kyu haiki sochi ဘေးလဝင််ဘေးပါက််နှငှ််� ဘေးလထွကွ််ဘေးပါက်် 

က်း�းယာာ

求心力 kyushin ryoku ဗဟိုး��ျဉ််�အာ�

許容応力 kyoyo oryoku �ငွ််�မြပ�နှး�င််သာည််� ဖိးည်ှပ်အာ�

許容荷重 kyoyo kaju �ငွ််�မြပ�နှး�င််သာည််� ဝန်် 

許容荷重表 kyoyo kaju hyo �ငွ််�မြပ�နှး�င််သာည််� ဝန်် က်ာ��ျပ်ပံ�

クラッチ kuracchi က်လပ်

クラッチペダル kuracchi 
pedaru

က်လပ် ဘေးမြ�န်င််�

クラッチマスター
シリンダー

kuracchi 
masuta 
shirinda

က်လပ် အ�ည််အာ�သာံ��ဆီလင််ဒါါ

クラッチレリーズ
シリンダー

kuracchi rerizu 
shirinda

က်လပ် မြပန််လတှို်သာည််� ဆီလင််ဒါါ



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ
グロープラグ guro puragu လှပ်စ်စ််အပဘူေးပ�ပလပ်

クロスビーム kurosu bimu က်န််�လန််�မြဖိတို်ထွ�တို်တိုန််�

警報装置 keiho sochi အ�ျက််ဘေးပ�စ်န်စ််

高圧ガス燃料装置 koatsu gasu 
nenryo sochi

ဖိးအာ�မြ�င််� ဓာာတို်ဘေးင်�ွ ဘေးလာင််စ်ာဆီး 

စ်န်စ််

後傾 kokei ဝန််က်း� ဘေးန်�က််ဘာက််သား�� 

တိုး�်�ဘေးစ်ာင််�တိုင််ဘေးဆီာင််�ု

合力 goryoku ဘေးပါင််�စ်�အာ�

コンタクター kontakuta ဖိငွ််�/ပးတို်�လ�တို် 

コントローラー kontorora ထွးန််��ျ�ပ်စ်န်စ််

最高下降速度 saiko kako 
sokudo

အ�ျာ�ဆီံ�� ဘေးအာက််သား��နှှး��်�ျနှး�င််သာည််� 

အမြ�န််နှနု််�

最高上昇速度 saiko josho 
sokudo

အ�ျာ�ဆီံ��မြ�ှင််�တိုင််နှး�င််သာည််� အမြ�န််နှနု််�

最小旋回半径 saisho senkai 
hankei

ယာာဉ််�ျ း��ဘေးက်�ွနှး�င််သာည််� အ�ျာ�ဆီံ�� 

အ�ျင််�ဝက််

最小直角通路幅 saisho 
chokkaku tsuro 
haba

ဘေးထွာင််�မြဖိတို်�ျ း��ဘေးက်�ွနှး�င််သာည််� 

အ�ျာ�ဆီံ��အက်ျယာ်

最大荷重 saidai kaju အ�ျာ�ဆီံ��သာယာ်ဘေးဆီာင််နှး�င််သာည််� 

ဝန််အာ�

最大けん引力 saidai kenin 
ryoku

အ�ျာ�ဆီံ�� ဘေး��ှဘား�၏ က်�ပ်အာ�

最大揚高 saidai yoko အ�ျာ�ဆီံ�� �,တိုင််နှး�င််သာည််�အမြ�င််�

最低地上高 saitei chijoko ဘေးမြ�မြပင််နှငှ််� ဘေးအာက််ပး�င််� လတွို်က်င််�� ု

အက်ာွအဘေးဝ�

サイドローラ saido rora ဘေးဘာ�တိုး�က််သာာွ�လာနှး�င််သာည်�် ရိုးး�လာ

作業開始前点検 sagyo kaishi 
mae tenken

ယာာဉ််အသာံ���မြပ��း ယာာဉ််အဘေးမြ�အဘေးန် 

ကြိုက်း�တိုင်် စ်စ််ဘေးဆီ�မြ�င််�

差込み sashikomi ထွည််�သာငွ််�/ထွည််�သာငွ််�မြ�င််�

作動油 sadoyu ဟိုး�က််ဒါဘေး�ာလစ်် အ�ည််

シート shito ယာာဉ််ဘေး�ာင််�သာထူွး�င််�ံ�



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ
質量 shitsuryo မြဒါပ်ထွ�

始動性 shido sei စ်တိုင််လ�ပ်ဘေးဆီာင််နှး�င််�ု

始動装置 shido sochi စ်က််နှးု�က်း�းယာာ

締め付け shimetsuke တိုင််�က်ျပ်�ု

車体の長さ shatai no 
nagasa

�က််�င််��၏ွ �ျက််နှ�ှမြပင််� ှ

ယာာဉ််ဘေးန်�က််ပး�င််�အထွးအလျာ�

収縮 shushuku ဘေးန်�က််ဆီ�တို်/ဘေးန်�က််ဆီ�တို်မြ�င််�

重心 jushin အ�ာဝတိုု�ပစ်စည််�၏ ဟိုန််�ျက််

充電器 judenki ဘာက််ထွ�းအာ�သာငွ််�က်း�းယာာ

充電装置 juden sochi ဘာက််ထွ�းအာ�သာငွ််��စု်န်စ််

潤滑装置 junkatsu sochi ဖိးအာ�မြဖိင််� ဘေး�ျာဆီးဘေးပ�ပး��သာည်�် က်း�းယာာ

上昇 josho �တိုင််သာည််/�တိုင််မြ�င််�

伸長 shincho ဆီန််�ထွ�တို်သာည််/ဆီန််�ထွ�တို်မြ�င််�

すえ切り suekiri ပံ�ဘေးသာတိုပ်ဆီင််ထွာ�ဘေးသာာ ဝန််တိုင််အစ်း

တို်အပး�င််�လည််ပတို်နှး�င််�ု

スターティング
モータ

sutateingu 
mota

စ်က််နှးု�ဘေး�ာ်တိုာ

静止摩擦力 seishi masatsu 
ryoku

က်း�ယာ်ထွည််နှစှ််��အ�က်ာ� ပတွို်အာ�

制動装置 seido sochi ဘာ�းတို်စ်န်စ််

前傾 zenkei ဘေး��ှဘာက််သား�� ဝန််တိုး�်�ဘေးစ်ာင််� 

တိုင််ဘေးဆီာင််� ု

全高 zenko အစ်းတို်အပး�င််�အာ�လံ��ပါဝင််သာည််� 

အမြ�င််�

前照灯 zenshoto ဘေး��ှ�း�သား��ျာ�

全長 zencho အစ်းတို်အပး�င််�အာ�လံ��ပါဝင််သာည််� 

အလျာ�

操向 soko စ်တိုးယာာ�င််

走行時基準負荷状態 sokoji kijun 
fuka jotai

ဘေး�ာင််�နှငှ််စ်ဉ်် စ်ံမြပ� ဝန််တိုင််ထွာ�သာည််� 

အဘေးမြ�အဘေးန်

走行時基準無負荷
状態

sokoji kijum 
mufuka jotai

ဘေး�ာင််�နှငှ််စ်ဉ်် စ်ံမြပ� ဝန််တိုင််�ထွာ� 

သာည််� အဘေးမြ�အဘေးန်



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ
走向装置 soko sochi ဘေး�ာင််�နှငှ််�စု်န်စ််

操向装置 soko sochi စ်တိုးယာာ�င်် စ်န်စ််

走行ブレーキ soko bureki ဘေး�ာင််�နှငှ််စ်ဉ်် ဘာ�းတို်စ်န်စ််

操作 sosa ထွးန််��ျ�ပ်ဘေး�ာင််�နှငှ််မြ�င််�/

လ�ပ်င်န််�ဘေးဆီာင််�က့််မြ�င််�

操作手順 sosa tejun အသာံ��မြပ�န်ည််� လ�ပ်င်န််�စ်ဉ််

速度 sokudo အလျင််

ソリッドタイヤ soriddo taiya ဘေးလ�ပါ�ှးသာည််� တိုာယာာအမြပည််� ဘား�

ターンシグナル
ランプ

tan shigunaru 
rampu

အဘေးက်�ွ အ�ျက််မြပ�း�

単位体積質量 tani taiseki 
shitsuryo

တိုစ််ယာနူ်စ််ထွ�ထွည််တိုငွ််�းှသာည််� မြဒါပ်ထွ�

チェーンホイール cheen hoiru �ျ းန််�မြဖိင််�ဘေး�ာင််�နှငှ််သာည််� ဘား�

力の大きさ chikara no 
okisa

သာက််ဘေး�ာက််အာ�၏ ပ�ာဏ

力の合成 chikara no 
gosei

အ�ာဝတိုု�တိုစ််��ဘေးပ် သာက််ဘေး�ာက် ်

အာ�က်း� �ာှဘေးဖိသွာည််�န်ည််�လ�်�

力の作用点 chikara no 
sayoten

အာ�သာက််ဘေး�ာက််သာည််� ဘေးန်�ာ

力の三要素 chikara no 
sanyoso

အာ�၏အဂျါါ�ပ် သာံ����

力のつり合い chikara no 
tsuriai

သာက််ဘေး�ာက််အာ��ျာ�၏ ဟိုန််�ျက််ည်း�ု

力の分解 chikara no 
bunkai

သာက််ဘေး�ာက််အာ�က်း� အပး�င််�လး�က်် 

��ွမြ��်�တိုကွ််�ျက််မြ�င််�

力の方向 chikara no 
hoko

သာက််ဘေး�ာက််အာ� ဦး�တိုည််�ျက််

駐車ブレーキ chusha bureki ပါက်င်် ဘာ�းတို်

直角積付通路幅 chokkaku 
tsumitsuke 
tsuro haba

ဝန််က်း�စ်�ပံ�တိုင််ထွာ�စ်ဉ်် 

ည်ာဘာက််သား���ျ း��ဘေးက်�ွနှး�င််သာည််� 

အန်ည််�ဆီံ�� ဘေးန်�ာလတွို်ပ�ာဏ

積付け tsumitsuke ဝန််အစ်�အပံ�

積取り tsumitori ဝန််တိုင််ဘေးဆီာင််မြ�င််�



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ
ディーゼルエンジン deizeru enjin ဒါးဇယာ်အင််ဂျျင််

定格荷重 teikaku kaju သာတို်�တှို် ဝန််နှုန််�ထွာ�

定期自主検査 teiki jishu 
kensa

က်း�ယာ်တိုး�င်် ပံ��နှ်် စ်စ််ဘေးဆီ�မြ�င််�

抵抗器 teikoki �းစ်စ်စတိုာ

ティルティング tirutingu ဝန််တိုး�်�ဘေးစ်ာင််�တိုင််ဘေးဆီာင််�ု

ティルトシリンダ tiruto shirinda ဝန််တိုး�်�ဘေးစ်ာင််�တိုင််ဘေးဆီာင််�စု်န်စ််၏ 

ဆီလင််ဒါါ

デファレンシャル defarensharu အမြ�န််ဘေးမြပာင််�စ်န်စ််

点火装置 tenka sochi အင််ဂျျင််�း�ဘေးပ�စ်န်စ်် 

電動機 dendoki လှပ်စ်စ််ဘေး�ာ်တိုာ

電流計 denryu kei လှပ်စ်း�နှုန််�တိုး�င််�တိုာက်း�းယာာ

灯火装置 toka sochi အလင််�ဘေးပ�က်း�းယာာ

登坂能力 tohan noryoku အမြ�န််နှနု််�မြဖိင်�် တိုက််နှး�င််သာည််� 

�တို်ဘေးစ်ာက််�အုဆီင််�

動力伝達装置 doryoku 
dentatsu sochi

ဂျးယာာအံ� စ်န်စ််

特定自主検査 tokutei jishu 
kensa

တိုးက်ျသာည််� က်း�ယာ်တိုး�င််စ်စ််ဘေးဆီ�မြ�င််�

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

တိုးက်ျသာည််� က်း�ယာ်တိုး�င််စ်စ််ဘေးဆီ�မြ�င််� 

စ်းစ်စ််အတိုည််မြပ�စ်တိုစ််က်ာ

ドライブホイール doraibu hoiru အင််ဂျျင််�ဘှေး�ာင််�နှငှ််သာည််� ဘား�

トランスミッション toransu 
misshon

ဂျးယာာအံ�

取りおろし tori oroshi ဝန််မြပန််�ျမြ�င််�

トルクコンバータ toruku kombata လး�်အာ�ဘေးမြဖိာင််�စ်က််

トルコン車 torukon sha လး�်အာ�ဘေးမြဖိာင််�စ်က်် အသာံ��မြပ�ယာာဉ််

トレッド後輪 toreddo korin ဘေးန်�က််ဘား�၏ 

ပန််�အစ်းတို်အပး�င််�အက်ာွအဘေးဝ� 

トレッド前輪 toreddo zenrin ဘေး��ှဘား�၏ 

ပန််�အစ်းတို်အပး�င််�အက်ာွအဘေးဝ� 
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内燃機関（エンジン） nainen kikan 

(enjin)
အတိုွင််��း�ဘေးလာင််ဘေးပါက််က်ွ�သာည််�အင််

ဂျျင်် (အင််ဂျျင််)

荷役装置 nieki sochi ဝန််တိုင််/ဝန််�ျက်း�းယာာ

ニューマチック
タイヤ

nyumachikku 
taiya

ဘေးလဖိးအာ�သာံ��တိုာယာာ

2輪操向車 nirin sokosha ဘား�နှှစ််ဖိက်် အာ�မြပ�ဘေး�ာင််�နှငှ််သာည််� 

ယာာဉ််

燃料給油口 nenryo kyuyu 
ko

ဆီးမြဖိည်�်ပး�က််အဘေးပါက််

燃料装置 nenryo sochi ဘေးလာင််စ်ာဆီးစ်န်စ််

排気の状態 haiki no jotai အးတို်ဘေးဇာဓာာတို်ဘေးင်�ွ အဘေးမြ�အဘေးန်

配線 haisen လှပ်စ်စ််ကြိုက်း���ျာ� သာယွာ်တိုန််��ု

バックミラー bakku mira ဘေးန်�က််�က်ည််��နှ််

バックレスト bakku resuto ထွး�င််�ံ�ဘေးန်�က််�းှ

バックレスト高さ bakku resuto 
takasa

ထွး�င််�ံ�ဘေးန်�က််�းှ အမြ�င််�

バッテリ batteri ဘာက််ထွ�း

バッテリフード batteri fudo ဘာက််ထွ�းအဖိံ��

パレット paretto ပါ�လာှဘေးသာာဘာ�တို်မြပာ�

引抜き hikinuki ဘေးန်�က််သား��ဆီွ�ထွ�တို်/ဆီ�ွထွ�တို်

ひずみ hizumi ဆီ�ွအာ�

ピックアップ pikku appu ဘေးက်ာက််တိုင််

ヒューズ hyuzu ဖိျ��စ််

ファイナルドライブ fainaru doraibu ယာာဉ််တိုငွ််� ဂျးယာာစ်န်စ််၏ 

ဘေးန်�က််ဆီံ��အစ်းတို်အပး�င််�

フィンガーバー
（フィンガバー）

finga ba ဝန််တိုင််�က််�င််��၏ွ အထွးန််�ဘာာ�

フォーク foku ဝန််တိုင််�က််�င််��ွ

フォークストッパ foku sutoppa �က််�င််��ပွံ�စ်ံ ဂျျ�်�တိုံ��

フォーク調整間隔 foku chosei 
kankaku

�က််�င််��၏ွ အက်ျယာ်ဆီံ��ဆီန်�်အာ�
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フォークなし全長 foku nashi 

zencho
�က််�င််���ွျာ��ပါဘေးသာာ အလျာ�

フォークの厚さ foku no atsusa �က််�င််�� ွအထွူ

フォークの長さ foku no nagasa �က််�င််�� ွအလျာ�

4サイクルディーゼル
エンジン

fo saikuru 
dizeru enjin

4 �ျက််��တို် ဒါးဇယာ်အင််ဂျျင််

負荷状態 fuka jotai ဝန််တိုင််ဘေးဆီာင််ထွာ�သာည််� အဘေးမြ�အဘေးန်

不凍液 futo eki အင််ဂျျင််အဘေးအ�ဘေးပ�စ်န်စ်် အ�ည််

プラギング操作 puragingu sosa လှပ်သာံ��အ�းှန််သာတို်�ု

フリーリフト furi rifuto ��င််�� ွအမြ�င်�်ဆီံ�� 

ဘေးမြ�ှာက််တိုင််နှး�င််သာည်�် အမြ�င်�်

ブローバイガス
還元装置

burobai gasu 
kangen sochi

အင််ဂျျင််�း�ဘေးလာင််�န််�အတိုငွ််��းှ ဘေးလ၊ 

�း�ဘေးလာင််ငြိပး�ဓာာတို်ဘေးင်�ွနှှင််� ဘေးလာင််

က်ွ�်�မြ�င််���ှးဘေးသာာဓာာတို်ဘေးင်�ွ�ျာ�အ

ဘေး�ာအဘေးနှ�ှ ဆီးအ�း��အဘေးင်�ွ�ျာ�က်း� 

ဘေးလျာ��ျဘေးပ��ကု်း�းယာာ

プロペラーシャフト puropera 
shafuto

ဒါရိုးး�က််�ပှ်

フロントオーバ
ハング

furonto oba 
hangu

ဘေး��ှဘား�အလယာ်ဗဟိုး�နှငှ််� 

က်ာ�က်း�ယာ်ထွည််ထွးပ် 

�က်ာ�အက်ာွအဘေးဝ�

フロントホイール furonto hoiru ဘေး��ှဘား�

噴射ノズル funsha nozuru ဆီးမြဖိည်�် ဘေးန်�်ဇယာ်

ベクトル bekutoru ဗက််တိုာ

ヘッドガード heddo gado အ�း��က်း�င််�

ヘッドガード高さ heddo gado 
takasa

အ�း��က်း�င််�အမြ�င််�

偏荷重 hen kaju တိုင််ဘေးဆီာင််ထွာ�သာည််�ဝန်် 

ဟိုန််�ျက််�ည်း�ု

弁すき間 ben sukima ဗာ��ျာ�အ�က်ာ� လတွို်ဘေးန်�ု

ホイールベース hoiru besu ဘေး��ှဘား�၏အလယာ်ဗဟိုး�နှငှ််� 

ဘေးန်�က််ဘား�အလယာ်ဗဟိုး� 

�က်ာ�အက်ာွအဘေးဝ�
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マイクロスイッチ maikuro suitchi လှပ်စ်စ်် ဖိငွ််�/ပးတို်�လ�တို်

摩擦クラッチ masatsu 
kuracchi

ပတွို်�အုာ� က်လပ်

マスト傾斜角 masuto keisha 
kaku

ဝင််ရိုးး��တိုး�င်် တိုး�်�ဘေးစ်ာင််�နှး�င််�ဘုေးထွာင််�

マストサポート masuto sapoto ဝင််ရိုးး��တိုး�င်် ဘေးထွာက််

マスト高さ masuto takasa ဝင််ရိုးး��တိုး�င်် အမြ�င််�

密度 mitsudo သားပ်ဆီည််�ဆီ

無負荷状態 mufuka jotai ဝန််�တိုင််ထွာ�သာည််� အဘေးမြ�အဘေးန်

モーメント momento လည််က်းန််�

油圧回路 yuatsu kairo ဟိုး�က််ဒါဘေး�ာလစ်် ဆီာ�က်စ််

油圧駆動装置 yuatsu kudo 
sochi

ဟိုး�က််ဒါဘေး�ာလစ််မြဖိင်�် ဘေး�ာင််�နှငှ််�ု

油圧シリンダー yuatsu shirinda ဟိုး�က််ဒါဘေး�ာလစ်် ဆီလင််ဒါါ

油圧制御装置 yuatsu seigyo 
sochi

ဟိုး�က််ဒါဘေး�ာလစ််ထွးန််��ျ�ပ်�ကု်း�းယာာ

油圧装置 yuatsu sochi ဟိုး�က််ဒါဘေး�ာလစ််စ်န်စ််

油圧発生装置 yuatsu hassei 
sochi

ဟိုး�က််ဒါဘေး�ာလစ််ဖိးအာ�သာံ�� 

ဂျျင််န်ဘေး�တိုာ

油圧モータ yuatsu mota ဟိုး�က််ဒါဘေး�ာလစ််ဘေး�ာ်တိုာ

リーチ量 richi ryo ဝန််တိုင််အစ်းတို်အပး�င််� 

ဆီန််�ထွ�တို်နှး�င််သာည််�အလျာ�

リーチレッグ richi reggu ဝန််တိုင််အစ်းတို်အပး�င််�ဆီန််�ထွ�တို်လက််

တိုံအစ်းတို်အပး�င််�

リフトシリンダ rifuto shirinda �တိုင််သာည််� ဆီလင််ဒါါ

リフトチェーン rifuto cheen �တိုင််သာည််� �ျ းန််�အစ်းတို်အပး�င််�

リフトブラケット rifuto buraketto �တိုင််သာည််� �ံဘေးထွာက််

リフトローラ rifuto rora �တိုင််သာည််� ရိုးး�လာ

リヤーホイール riya hoiru ဘေးန်�က််ဘား�

リヤオーバハング riya oba hangu ဘေးန်�က််ဘား�အလယာ်ဗဟိုး�နှငှ််� က်ာ� 

က်း�ယာ်ထွည််ဘေးန်�က််ထွးပ်�က်ာ� 

အက်ာွအဘေးဝ�
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冷却装置 reikyaku sochi အဘေးအ��ံစ်န်စ််

レギュレータ regyureta ထွးန််�ည်ှးက်း�းယာာ

ロードホイール rodo hoiru ဝန််တိုင််ဘား�




