フォークリフト運転技能講習
用語集

ဝန််ပင့််�ယာာဉ်် အသုံးး��ချျစွွမ်းး�ရည််
လက််တွေ့�့�လေ့�့ကျျင့််�မှုု သင််တန်းး�
ခက််ဆစ်် အဘိိဓာာန််

ビルマ語版 မြ�န််မာာ

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

アシストグリップ

ashisuto
gurippu
asshuku
oryoku
anzen sochi

အထိိန်းး�လက််ကိုု�င််

anzen ritsu

ဘေး�းကင်းး�လုံံခြုံ� �ံ�မှုု အခြေ�ေခံံအချျက််

anteido

တည််ငြိ�ိမ််မှုု

ichirin soko sha

ဘီးး�တစ််ဖက််တည်းး� အားး�ပြု�ုမော�ာင်းး�

アウターマスト

圧縮応力
安全装置
安全率
安定度

1輪操向車
インチング

インナーマスト
ウインカランプ
ウォーター
セパレータ
運転操作
運動摩擦力
エアクリーナー
エンジンフード

エンジンマウント
遠心力
応力

オルタネータ
回転状態

カウンタウェイト
過荷重
過給機

auta masuto

မြ�န််မာာ
အပြ�င််ဘက်် ဝင််ရိုး��း တိုု�င််

ဖိိသိိပ််အားး�
ဘေး�းကင်းး�လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း ကိိရိိယာာ

နှှင််သည့့်� ယာာဉ််

inchingu

လက််မစနစ််ဖြ�င့့်တို
� ု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

inna masuto

အတွွင်းး�ဘက်် ဝင််ရိုး��း တိုု�င််

uinka rampu

အချျက််ပြ�မီး�း

uota separeta

ဆီီစစ််

unten sosa

လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််

undo masatsu
ryoku
ea kurina

အရွေ့�့� ပွွတ််မှုုအားး�

enjin fudo

အင််ဂျျင်် အဖုံးး��

enjin maunto

အင််ဂျျင််အထိုု�င််

enshin ryoku

ဗဟိုု�ခွာာ�အားး�

oryoku

ဖိိအားး� (ညှှပ််အားး�)

orutaneta

ပြ�န််လှန်
ှ ်လျှှပ််စစ််ဓာာတ််ထုုတ််ပေး�းသ

လေ�စစ််

ည့့်�ကိိရိိယာာ

kaiten jotai

လည််ပတ််မှုု အခြေ�ေအနေ�

kaunta ueito

အလေး�းထိိန်းး�

kakaju

ဝန််ပိုု�

kakyuki

လေ�မှုုတ််စက််

kakyuki (tabo
過給機
（ターボチャージャ） chaja)
ka gen soku
加減速

လေ�မှုုတ််စက်် (တာာဘိုု�ဖိိအားး�မြှ�ှင့့်စ
� က််)
အရှိိ�န််မြှ�ှင့့်ခြ� �င်းး�နှှင့့်� အရှိိ�န််လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

荷重

kaju

ဝန််

kaju kyokusen

ဝန််၏ အလယ််မှခွာာ�
ှ ၍

下降

荷重曲線
荷重中心
加速度

ガソリンエンジン
過電流制限装置
慣性

慣性力

基準荷重中心
基準負荷状態
基準無負荷状態
キャスタホイール
吸・排気装置

kako

မြ�န််မာာ
နိိမ့့်�ဆင်းး�/နိိမ့့်�ဆင်းး�ခြ�င်းး�

သယ််ခွွင့််�ပမာာဏပြ� မျျဉ်းး�ကွေး�း�

kaju chushin

ဝန််၏အလယ််ဗဟိုု�အကွာာ�အဝေး�း

kasokudo

အရှိိ�န််မြှ�ှင့့်ခြ� �င်းး�

gasorin enjin

ဓာာတ််ဆီအ
ီ င််ဂျျင််

kadenryu
seigen sochi
kansei

လျှှပ််စီး�း ကြော��ာင်းး�ပိုု�မှုု ကန့့်�သတ််

kansei ryoku

အင််နား�းရှား��း အားး�

kijun kaju
chushin
kijun fuka jotai

စံံပြု�ု ဝန််၏အလယ််ဗဟိုု�အကွာာ�အဝေး�း

ကိိရိိယာာ
အင််နား�းရှား��း

စံံပြု�ု ဝန််တင််ဆော�ာင််ထားး�သည့့်�
အခြေ�ေအနေ�

kijum mufuka
jotai
kyasuta hoiru

စံံပြု�ု ဝန််တင််ဆော�ာင််မထားး�သည့့်�

kyu haiki sochi

လေ�ဝင််ပေါ�ါက််နှင့့်
ှ � လေ�ထွွက််ပေါ�ါက််

အခြေ�ေအနေ�
ဆုံံ�လည််ဘီး�း
ကိိရိိယာာ

求心力

許容応力
許容荷重

許容荷重表
クラッチ

クラッチペダル
クラッチマスター
シリンダー
クラッチレリーズ
シリンダー

kyushin ryoku

ဗဟိုု�ချျဉ်းး�အားး�

kyoyo oryoku

ခွွင့့်�ပြု�ုနိုု�င််သည့့်� ဖိိညှှပ််အားး�

kyoyo kaju

ခွွင့့်�ပြု�ုနိုု�င််သည့့်� ဝန််

kyoyo kaju hyo

ခွွင့့်�ပြု�ုနိုု�င််သည့့်� ဝန်် ကားး�ချျပ််ပုံံ�

kuracchi

ကလပ််

kuracchi
pedaru
kuracchi
masuta
shirinda
kuracchi rerizu
shirinda

ကလပ်် ခြေ�ေနင်းး�
ကလပ်် အရည််အားး�သုံးး��ဆလင််ဒါါ

ကလပ်် ပြ�န််လွှတ်
ှ ်သည့့်� ဆလင််ဒါါ

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

クロスビーム

kurosu bimu

ကန့့်�လန့့်�ဖြ�တ််ထုုတ််တန်းး�

keiho sochi

အချျက််ပေး�းစနစ််
ဖိိအားး�မြ�င့့်� ဓာာတ််ငွေ့�့� လော�ာင််စာာဆီီ

後傾

koatsu gasu
nenryo sochi
kokei

合力

goryoku

ပေါ�ါင်းး�စုုအားး�

kontakuta

ဖွွင့့်/� ပိိတ််ခလုုတ််

kontorora

ထိိန်းး�ချုု�ပ််စနစ််

saiko kako
sokudo
saiko josho
sokudo
saisho senkai
hankei
saisho
chokkaku tsuro
haba
saidai kaju

အများ�း�ဆုံးး�� အော�ာက််သို့့�နှိိ�မ့််�ချျနိုု�င််သည့့်�

グロープラグ
警報装置

高圧ガス燃料装置

コンタクター

コントローラー
最高下降速度
最高上昇速度
最小旋回半径
最小直角通路幅
最大荷重
最大けん引力
最大揚高

最低地上高

guro puragu

မြ�န််မာာ
လျှှပ််စစ််အပူူပေး�းပလပ််

စနစ််
ဝန််ကိုု� နော�ာက််ဘက််သို့့�
တိိမ်းး�စော�ာင်းး�တင််ဆော�ာင််မှုု

အမြ�န််နှုုန်းး�
အများ�း�ဆုံးး��မြှ�ှင့့်တ
� င််နိုု�င််သည့့်� အမြ�န််နှုန်းး
ု �
ယာာဉ််ချိုး��း �ကွေ့�့�နိုု�င််သည့့်� အများ�း�ဆုံးး��
အချျင်းး�ဝက််
ထော�ာင့့်�ဖြ�တ််ချိုး��း �ကွေ့�့�နိုု�င််သည့့်�
အများ�း�ဆုံးး��အကျျယ််
အများ�း�ဆုံးး��သယ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည့့်�
ဝန််အားး�

saidai kenin
ryoku
saidai yoko

အများ�း�ဆုံးး�� ရှေ့�့�ဘီးး�၏ ကုုပ််အားး�

saitei chijoko

မြေ�ေပြ�င််နှင့့်
ှ � အော�ာက််ပိုု�င်းး� လွွတ််ကင်းး�မှုု

အများ�း�ဆုံးး�� မ,တင််နိုု�င််သည့့်အ
� မြ�င့့်�
အကွာာ�အဝေး�း

サイドローラ

saido rora

ဘေး�းတိုု�က််သွားး��လာာနိုု�င််သည့််� ရိုု�လာာ
ယာာဉ််အသုံးး��မပြု�ုမီီ ယာာဉ််အခြေ�ေအနေ�

差込み

sagyo kaishi
mae tenken
sashikomi
sadoyu

ဟိုု�က််ဒရော�ာလစ်် အရည််

shito

ယာာဉ််မော�ာင်းး�သူူထိုု�င််ခုံံ�

作業開始前点検

作動油
シート

ကြို�ု�တင်် စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�
ထည့့်�သွွင်းး�/ထည့့်�သွင်းး
ွ �ခြ�င်းး�

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

始動性

shido sei

စတင််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မှုု

shido sochi

စက််နှိုးး��ကိိရိိယာာ

shimetsuke

တင်းး�ကျျပ််မှုု

shatai no
nagasa
shushuku

ခက််ရင်းး�ခွွ၏ မျျက််နှာာ�ပြ�င််မှှ

jushin

အရာာဝတ္ထုု�ပစ္စစည်းး�၏ ဟန််ချျက််

judenki

ဘက််ထရီီအားး�သွွင်းး�ကိိရိိယာာ

juden sochi

ဘက််ထရီီအားး�သွွင်းး�မှုုစနစ််

junkatsu sochi

ဖိိအားး�ဖြ�င့့်� ချော�ာ�ဆီီပေး�းပို့့��သည့််� ကိိရိိယာာ

josho

မတင််သည််/မတင််ခြ�င်းး�

shincho

ဆန့့်�ထုုတ််သည််/ဆန့့်�ထုုတ််ခြ�င်းး�

suekiri

ပုံံ�သေ�တပ််ဆင််ထားး�သော�ာ ဝန််တင််အစိိ

質量

始動装置
締め付け

車体の長さ
収縮
重心

充電器

充電装置
潤滑装置
上昇
伸長

すえ切り
スターティング
モータ
静止摩擦力
制動装置
前傾

shitsuryo

မြ�န််မာာ
ဒြ�ပ််ထုု

ယာာဉ််နော�ာက််ပိုု�င်းး�အထိိအလျားး��
နော�ာက််ဆုုတ််/နော�ာက််ဆုုတ််ခြ�င်းး�

တ််အပိုု�င်းး�လည််ပတ််နိုု�င််မှုု

sutateingu
mota
seishi masatsu
ryoku
seido sochi

စက််နှိုးး��မော်�်�တာာ

zenkei

ရှေ့�့�ဘက််သို့့� ဝန််တိိမ်းး�စော�ာင်းး�

ကိုု�ယ််ထည််နှစ်
ှ ်ခုုအကြား�း� ပွွတ််အားး�
ဘရိိတ််စနစ််
တင််ဆော�ာင််မှုု

全高

zenko

前照灯

zenshoto

ရှေ့�့�မီးး�သီးး�များ�း�

zencho

အစိိတ််အပိုု�င်းး�အားး�လုံးး��ပါါဝင််သည့့်�

全長

အစိိတ််အပိုု�င်းး�အားး�လုံးး��ပါါဝင််သည့့်�
အမြ�င့့်�

အလျားး��

操向

soko

စတီီယာာရင််
မော�ာင်းး�နှှင််စဉ်် စံံပြု�ု ဝန််တင််ထားး�သည့့်�

走行時基準無負荷
状態

sokoji kijun
fuka jotai
sokoji kijum
mufuka jotai

走行時基準負荷状態

အခြေ�ေအနေ�
မော�ာင်းး�နှှင််စဉ်် စံံပြု�ု ဝန််တင််မထားး�
သည့့်� အခြေ�ေအနေ�

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

操向装置

soko sochi

စတီီယာာရင်် စနစ််

soko bureki

မော�ာင်းး�နှှင််စဉ်် ဘရိိတ််စနစ််

sosa

ထိိန်းး�ချုု�ပ််မော�ာင်းး�နှှင််ခြ�င်းး�/

走向装置

走行ブレーキ
操作

操作手順

soko sochi

မြ�န််မာာ
မော�ာင်းး�နှှင််မှုစန
ု စ််

လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�

sosa tejun

အသုံးး��ပြု�ုနည်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််

sokudo

အလျျင််

soriddo taiya

လေ�မပါါရှိိ�သည့့်� တာာယာာအပြ�ည့့်� ဘီးး�

tan shigunaru
rampu
tani taiseki
shitsuryo
cheen hoiru

အကွေ့�့� အချျက််ပြ�မီး�း

သက််ရော�ာက််အားး�၏ ပမာာဏ

駐車ブレーキ

chikara no
okisa
chikara no
gosei
chikara no
sayoten
chikara no
sanyoso
chikara no
tsuriai
chikara no
bunkai
chikara no
hoko
chusha bureki

ဝန််ကိုု�စုုပုံံ�တင််ထားး�စဉ််

積付け

chokkaku
tsumitsuke
tsuro haba
tsumitsuke
tsumitori

ဝန််တင််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�

速度

ソリッドタイヤ
ターンシグナル
ランプ
単位体積質量
チェーンホイール
力の大きさ
力の合成
力の作用点
力の三要素
力のつり合い
力の分解
力の方向

直角積付通路幅

積取り

တစ််ယူူနစ််ထုုထည််တွင်
ွ ်ရှိိ�သည့့်� ဒြ�ပ််ထုု
ချိိ�န်းး�ဖြ�င့့်�မော�ာင်းး�နှှင််သည့့်� ဘီးး�

အရာာဝတ္ထုု�တစ််ခုုပေါ်�် သက််ရော�ာက််
အားး�ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေသည့့်�နည်းး�လမ်းး�
အားး�သက််ရော�ာက််သည့့်� နေ�ရာာ
အားး�၏အင်္ဂါါ�ရပ်် သုံးး��ခုု
သက််ရော�ာက််အားး�များ�း�၏ ဟန််ချျက််ညီီမှုု
သက််ရော�ာက််အားး�ကိုု� အပိုု�င်းး�လိုု�က််
ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�တွွက််ချျက််ခြ�င်းး�
သက််ရော�ာက််အားး� ဦးးတည််ချျက််
ပါါကင်် ဘရိိတ််
ညာာဘက််သို့့�ချိုး��း �ကွေ့�့�နိုု�င််သည့့်�
အနည်းး�ဆုံးး�� နေ�ရာာလွွတ််ပမာာဏ
ဝန််အစုုအပုံံ�

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

定格荷重

teikaku kaju

သတ််မှတ်
ှ ် ဝန််နှုုန်းး�ထားး�

teiki jishu
kensa
teikoki

ကိုု�ယ််တိုု�င်် ပုံံမှ
� န်
ှ ် စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�

tirutingu

ဝန််တိိမ်းး�စော�ာင်းး�တင််ဆော�ာင််မှုု

tiruto shirinda

ဝန််တိိမ်းး�စော�ာင်းး�တင််ဆော�ာင််မှုစန
ု စ််၏

ディーゼルエンジン
定期自主検査
抵抗器

ティルティング

ティルトシリンダ
デファレンシャル
点火装置
電動機
電流計

灯火装置
登坂能力
動力伝達装置

deizeru enjin

မြ�န််မာာ
ဒီီဇယ််အင််ဂျျင််

ရီီစစ္စစတာာ

ဆလင််ဒါါ

defarensharu

အမြ�န််ပြော��ာင်းး�စနစ််

tenka sochi

အင််ဂျျင််မီး�း ပေး�းစနစ််

dendoki

လျှှပ််စစ််မော်�်�တာာ

denryu kei

လျှှပ််စီး�း နှုုန်းး�တိုု�င်းး�တာာကိိရိိယာာ

toka sochi

အလင်းး�ပေး�းကိိရိိယာာ

tohan noryoku

အမြ�န််နှုုန်းး�ဖြ�င့််� တက််နိုု�င််သည့့်�
မတ််စော�ာက််မှုအ
ု ဆင့့်�
ဂီီယာာအုံံ� စနစ််

ドライブホイール

doryoku
dentatsu sochi
tokutei jishu
kensa
tokutei jishu
kensa zumi
hyosyo
doraibu hoiru

ဂီီယာာအုံံ�

取りおろし

toransu
misshon
tori oroshi
toruku kombata

လိိမ််အားး�ဖြော��ာင့့်�စက််

torukon sha

လိိမ််အားး�ဖြော��ာင့့်�စက်် အသုံးး��ပြု�ုယာာဉ််

toreddo korin

နော�ာက််ဘီး�း ၏

特定自主検査
特定自主検査済標章

トランスミッション

トルクコンバータ
トルコン車

トレッド後輪
トレッド前輪

တိိကျျသည့့်� ကိုု�ယ််တိုု�င််စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�
တိိကျျသည့့်� ကိုု�ယ််တိုု�င််စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�
စိိစစ််အတည််ပြု�ုစတစ််ကာာ
အင််ဂျျင််မှမော
ှ �ာင်းး�နှှင််သည့့်� ဘီးး�

ဝန််ပြ�န််ချျခြ�င်းး�

ပန်းး�အစိိတ််အပိုု�င်းး�အကွာာ�အဝေး�း

toreddo zenrin

ရှေ့�့�ဘီးး�၏
ပန်းး�အစိိတ််အပိုု�င်းး�အကွာာ�အဝေး�း

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

内燃機関（エンジン） nainen kikan
(enjin)
nieki sochi
荷役装置

မြ�န််မာာ
အတွွင်းး�မီးး�လော�ာင််ပေါ�ါက််ကွဲဲ�သည့့်အ
� င််
ဂျျင်် (အင််ဂျျင််)
ဝန််တင််/ဝန််ချျကိိရိိယာာ

ニューマチック
タイヤ
2輪操向車

nyumachikku
taiya
nirin sokosha

燃料給油口

nenryo kyuyu
ko
nenryo sochi

ဆီီဖြ�ည့််�ပိုု�က််အပေါ�ါက််

haiki no jotai

အိိတ််ဇော�ာဓာာတ််ငွေ့�့� အခြေ�ေအနေ�

haisen

လျှှပ််စစ််ကြိုး��း �များ�း� သွွယ််တန်းး�မှုု

bakku mira

နော�ာက််ကြ�ည့့်မှ
� န်
ှ ်

bakku resuto

ထိုု�င််ခုံံ�နော�ာက််မှီီ�

bakku resuto
takasa
batteri

ထိုု�င််ခုံံ�နော�ာက််မှီီ� အမြ�င့့်�

batteri fudo

ဘက််ထရီီအဖုံးး��

paretto

ပါးး�လွှာာ�သော�ာဘုုတ််ပြား�း�

hikinuki

နော�ာက််သို့့�ဆွဲဲ�ထုုတ််/ဆွဲဲ�ထုုတ််

hizumi

ဆွဲဲ�အားး�

pikku appu

ကော�ာက််တင််

hyuzu

ဖျု့့��စ််

fainaru doraibu

ယာာဉ််တွွင်းး� ဂီီယာာစနစ််၏

燃料装置

排気の状態
配線

バックミラー
バックレスト

バックレスト高さ
バッテリ

バッテリフード
パレット
引抜き
ひずみ

ピックアップ
ヒューズ

ファイナルドライブ
フィンガーバー
（フィンガバー）
フォーク
フォークストッパ
フォーク調整間隔

လေ�ဖိိအားး�သုံးး��တာာယာာ
ဘီးး�နှှစ််ဖက်် အားး�ပြု�ုမော�ာင်းး�နှှင််သည့့်�
ယာာဉ််

လော�ာင််စာာဆီီစနစ််

ဘက််ထရီီ

နော�ာက််ဆုံးး�� အစိိတ််အပိုု�င်းး�

finga ba

ဝန််တင််ခက််ရင်းး�ခွွ၏ အထိိန်းး�ဘားး�

foku

ဝန််တင််ခက််ရင်းး�ခွွ

foku sutoppa

ခက််ရင်းး�ခွွပုံံ�စံံ ဂျျမ်းး�တုံးး��

foku chosei
kankaku

ခက််ရင်းး�ခွွ၏ အကျျယ််ဆုံးး�� ဆန့််�အားး�

ဂျျပန််ဘာာသာာ

フォークなし全長
フォークの厚さ
フォークの長さ

အသံံထွက်
ွ ်

foku nashi
zencho
foku no atsusa
foku no nagasa

4サイクルディーゼル fo saikuru
dizeru enjin
エンジン
fuka jotai
負荷状態
不凍液

プラギング操作
フリーリフト

ブローバイガス
還元装置

မြ�န််မာာ
ခက််ရင်းး�ခွွများ�း�မပါါသော�ာ အလျားး��
ခက််ရင်းး�ခွွ အထူူ
ခက််ရင်းး�ခွွ အလျားး��
4 ချျက််ခုုတ်် ဒီီဇယ််အင််ဂျျင််
ဝန််တင််ဆော�ာင််ထားး�သည့့်� အခြေ�ေအနေ�

futo eki

အင််ဂျျင််အအေး�းပေး�းစနစ်် အရည််

puragingu sosa

လျှှပ််သုံးး�� အရှိိ�န််သတ််မှုု

furi rifuto

ခရင်းး�ခွွ အမြ�င့််�ဆုံးး��
မြှော��ာ�က််တင််နိုု�င််သည့််� အမြ�င့််�

burobai gasu
kangen sochi

အင််ဂျျင််မီး�း လော�ာင််ခန်းး�အတွွင်းး�ရှိိ� လေ�၊
မီးး�လော�ာင််ပြီး��း ဓာာတ််ငွေ့�့�နှှင့့်� လော�ာင််
ကျွွမ်းး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သော�ာဓာာတ််ငွေ့�့�များ�း�အ
ရော�ာအနှော�ာ� ဆီီအခိုးး��အငွေ့�့�များ�း�ကိုု�

プロペラーシャフト

လျော့�့��ချျပေး�းမှုုကိိရိိယာာ
ဒရိုု�က််ရှပ်
ှ ်

フロントオーバ
ハング

puropera
shafuto
furonto oba
hangu

フロントホイール

furonto hoiru

ရှေ့�့�ဘီးး�

funsha nozuru

ဆီီဖြ�ည့််� နော်�်�ဇယ််

bekutoru

ဗက််တာာ

heddo gado

အမိုးး��ကိုု�င်းး�
အမိုးး��ကိုု�င်းး�အမြ�င့့်�

偏荷重

heddo gado
takasa
hen kaju

弁すき間

ben sukima

ဗား�းများ�း�အကြား�း� လွွတ််နေ�မှုု

hoiru besu

ရှေ့�့�ဘီးး�၏အလယ််ဗဟိုု�နှှင့့်�

噴射ノズル
ベクトル

ヘッドガード

ヘッドガード高さ

ホイールベース

ရှေ့�့�ဘီးး�အလယ််ဗဟိုု�နှှင့့်�
ကားး�ကိုု�ယ််ထည််ထိိပ််
ကြား�း�အကွာာ�အဝေး�း

တင််ဆော�ာင််ထားး�သည့့်�ဝန််
ဟန််ချျက််မညီီမှုု

နော�ာက််ဘီး�း အလယ််ဗဟိုု�
ကြား�း�အကွာာ�အဝေး�း

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

摩擦クラッチ

masatsu
kuracchi
masuto keisha
kaku
masuto sapoto

ပွွတ််မှုုအားး� ကလပ််

masuto takasa

ဝင််ရိုး��း တိုု�င်် အမြ�င့့်�

mitsudo

သိိပ််ဆည်းး�ဆ

mufuka jotai

ဝန််မတင််ထားး�သည့့်� အခြေ�ေအနေ�

momento

လည််ကိိန်းး�

yuatsu kairo

ဟိုု�က််ဒရော�ာလစ်် ဆားး�ကစ််
ဟိုု�က််ဒရော�ာလစ််ဖြ�င့််� မော�ာင်းး�နှှင််မှုု

油圧シリンダー

yuatsu kudo
sochi
yuatsu shirinda

ဟိုု�က််ဒရော�ာလစ််ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုကိိရိိ
ု
ယာာ

油圧装置

yuatsu seigyo
sochi
yuatsu sochi

ဟိုု�က််ဒရော�ာလစ််ဖိိအားး�သုံးး��

油圧モータ

yuatsu hassei
sochi
yuatsu mota
richi ryo

ဝန််တင််အစိိတ််အပိုု�င်းး�

マイクロスイッチ

マスト傾斜角
マストサポート
マスト高さ
密度

無負荷状態
モーメント
油圧回路

油圧駆動装置

油圧制御装置

油圧発生装置

リーチ量

maikuro suitchi

မြ�န််မာာ
လျှှပ််စစ်် ဖွွင့့်/� ပိိတ််ခလုုတ််

ဝင််ရိုး��း တိုု�င်် တိိမ်းး�စော�ာင်းး�နိုု�င််မှုုထော�ာင့့်�
ဝင််ရိုး��း တိုု�င်် ထော�ာက််

ဟိုု�က််ဒရော�ာလစ်် ဆလင််ဒါါ

ဟိုု�က််ဒရော�ာလစ််စနစ််
ဂျျင််နရေ�တာာ
ဟိုု�က််ဒရော�ာလစ််မော်�်�တာာ
ဆန့့်�ထုုတ််နိုု�င််သည့့်အ
� လျားး��

リーチレッグ

richi reggu

リフトシリンダ

rifuto shirinda

မတင််သည့့်� ဆလင််ဒါါ

rifuto cheen

မတင််သည့့်� ချိိ�န်းး�အစိိတ််အပိုု�င်းး�

rifuto buraketto

မတင််သည့့်� ခံံထော�ာက််

rifuto rora

မတင််သည့့်� ရိုု�လာာ

riya hoiru

နော�ာက််ဘီး�း

riya oba hangu

နော�ာက််ဘီး�း အလယ််ဗဟိုု�နှှင့့်� ကားး�

リフトチェーン

リフトブラケット
リフトローラ

リヤーホイール

リヤオーバハング

ဝန််တင််အစိိတ််အပိုု�င်းး�ဆန့့်�ထုုတ််လက််
တံံအစိိတ််အပိုု�င်းး�

ကိုု�ယ််ထည််နော�ာက််ထိိပ််ကြား�း�
အကွာာ�အဝေး�း

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

レギュレータ

regyureta

ထိိန်းး�ညှိိ�ကိိရိိယာာ

rodo hoiru

ဝန််တင််ဘီး�း

冷却装置

ロードホイール

reikyaku sochi

မြ�န််မာာ
အအေး�းခံံစနစ််

