
小型移動式クレーン
運転技能講習

用語集

មុុខវិជិ្ជាា បណ្ដុះះ � �បណ្ដាា ល ជំំនាញ សម្រា�ប់

ម្រាបតិិបតិិិការ បញ្ជាា �ា សុ�ន សូ�ចចល័តិ

ដែ�លអាចលើលើក របស់ម្រា�លៗ
សនាា នុម្រាកមុ

クメール語版 កំដែណ្ដុះដែខែរ
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指差呼称の例/
ឧទាហរណ្ដុះ៍នៃនការចងុ្អុ�ល និង្អុការលើ�

ការចងុ្អុ�ល និង្អុការលើ� ការបលើ�េ ញសំលើ�ង្អុ
បញ្ជាា ដែ�លម្រាតិវូិ បញ្ជាា ក់

運
うんぱんけいろ

搬 経 路の
の

安
あんぜん

全よ
よ し

し umpankeiro no anzen yoshi

បញ្ជាា ក់់ថាតំំបន់់នៅ�ជុំំំវិញិម៉ាា ស៊ីំ�ន់ម៉ាន់ស៊ីំវិតិំ�ភាព

作
さぎょう かいし

業 開 始 sagyō kaishi

ប្របកាស៊ីប្រ�ប់ព�ការចាប់នៅ�ើ�មនៃន់ប្របតំ�បតិំ�ការបញ្ជាា ម៉ាា ស៊ីំ�ន់សូ៊ី �ច

ア
あ う と り が ー  よ し

ウトリガーよし autorigā yoshi

បញ្ជាា ក់់ ទទឹង ពនូ់ �តំនៅជុំ�ងជ្រែប្រជុំងដងសូ៊ី �ច

定
ていかくそうかじゅう 〇〇 とん よし

格総荷重〇〇トンよし teikakusōkajū XX ton yoshi

បញ្ជាា ក់់ បនូ់�ក់ជ្រែដល�ន់ក់ំណតំ់ស៊ីរំបជ្រែ�ែក់ នៅល� កាំចម៉ាា យស៊ីប្រម៉ាប់នៅ�ើ �ការ

質
しつりょう 〇〇 とん よし

量〇〇トンよし shitsuryō XX ton yoshi

បញ្ជាា ក់់ថាម៉ាា ស៊ីបនូ់�ក់ម�ន់នៅល�ស៊ី ព�បនូ់�ក់ជ្រែដល�ន់ក់ំណតំ់ 

フ
ふ っ く  よ し

ックよし fukku yoshi

បញ្ជាា ក់់ថា នៅងៀងទមពក់់សិ៊ី�តំ នៅ�ចំព�នៅល�ទ�ប្របជុំំំទមាន់់របស៊ី់បនូ់�ក់ផ្ទាា ល់

ア
あ い が け  よ し

イ掛けよし aigake yoshi

បញ្ជាា ក់់លក់ខខណឌ នៃន់ចំណងក់ំណួចជ្រែខែចងសូ៊ី �ច ន់�ងទ�ស៊ីប្រក់វិលិទមពក់់

ワ
わ い や ー  は り  よ し

イヤー張りよし waiyā hari yoshi

បញ្ជាា ក់់ថា ជ្រែខែពួរនៅ�ើ �ព�លួស៊ីប្រតំវូិ�ន់ប្របទាញតំឹងនៅស៊ីើ �គ្នាា
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ការចងុ្អុ�ល និង្អុការលើ� ការបលើ�េ ញសំលើ�ង្អុ
បញ្ជាា ដែ�លម្រាតិវូិ បញ្ជាា ក់

重
じゅうしん よし

心 よ し jūshin yoshi

បញ្ជាា ក់់ថា ទ�ប្របជុំំំទមាន់់របស៊ី់ បនូ់�ក់សិ៊ី�តំនៅ�តាមទ�ស៊ីឈរ នៅ�កាន់់ នៅងៀង 
ទមពក់់ ន់�ងជ្រែខែពួរនៅ�ើ �ព�លួស៊ីស៊ីប្រម៉ាប់សូ៊ី �ចបងូ �តំ 

あ
あ て も の  よ し

てものよし atemono yoshi

បញ្ជាា ក់់ថាឧបក់រណ៍ការពារជ្រែខែចង សូ៊ី �ច�ន់ដាក់់ជាប់លែ

玉
たまがけ よし

掛けよし tamagake yoshi

មំន់ នៅពល �ន់ នៅល�ក់ បនូ់�ក់នៅ��ង ប្រតំវូិ បញ្ជាា ក់់ថាលក់ខខណឌ នៃន់ការចងជ្រែខែ គឺឺ
ប្រតំឹមប្រតំវូិលែ

退
たいひ よし

避よし taihi yoshi

បញ្ជាា ក់់ថា ក់មើក់រសិ៊ី�តំនៅ�ឆ្ងាា យព�បនូ់�ក់

荷
かじゅうけい よし

重計よし kajūkei yoshi

បញ្ជាា ក់់ ម៉ាា ស៊ីបនូ់�ក់ នៅដាយអាន់នា��កាវាស៊ី់ស៊ីា ង់បនូ់�ក់

地
じ ぎ り  よ し

切りよし jigiri yoshi

បញ្ជាា ក់់លំន់ឹងរបស៊ី់បនូ់�ក់ នៅដាយនៅល�ក់ បនូ់�ក់ ជានៅប្រច�ន់អ៊ីំ�ញ ព�ដ�

つ
つりに の あんてい よし

り荷の安定よし tsurini no antei yoshi

បញ្ជាា ក់់ថា បនូ់�ក់ជ្រែដល�ន់នៅល�ក់ ម៉ាន់លំន់ឹងពាក់់ព័ន់ធន់ឹងទ�ប្របជុំំំ ទមាន់ ់
 របស៊ី់ វា

作
さぎょうはんけい よし

業 半 径 よ し sagyōhankei yoshi

បញ្ជាា ក់់កាំចម៉ាា យស៊ីប្រម៉ាប់នៅ�ើ �ការជ្រែ�ែក់នៅល�ម៉ាា ស៊ីបនូ់�ក់
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ការចងុ្អុ�ល និង្អុការលើ� ការបលើ�េ ញសំលើ�ង្អុ
បញ្ជាា ដែ�លម្រាតិវូិ បញ្ជាា ក់

高
たかさ よし

さよし takasa yoshi

បញ្ជាា ក់់ថា បនូ់�ក់�ន់នៅល�ក់ នៅ�កាន់់ក់មពស់៊ី ជ្រែដលស៊ីមប្រស៊ីបស៊ីប្រម៉ាប់ ការ
ដឹក់ជុំញូ្ជូ �ន់

進
しんこうほうこう よし

行 方 向 よ し shinkōhōkō yoshi

បញ្ជាា ក់់ ថា គ្នាើ ន់ឧបស៊ីគឺគស៊ីប្រម៉ាប់�ូ �វិបនូ់�ក់នៅទ

前
ぜんぽう よし

方よし zempō yoshi

បញ្ជាា ក់់ ថា គ្នាើ ន់ឧបស៊ីគឺគស៊ីប្រម៉ាប់�ូ �វិបនូ់�ក់នៅទ

位
い ち  よ し

置よし ichi yoshi

បញ្ជាា ក់់ថា បនូ់�ក់ សិ៊ី�តំនៅ�ចំ ព�នៅល�ទ�តាំងដាក់់ចំ�នៅល�ដ�ផ្ទាា ល់ 

着
ちゃくち よし

地よし chakuchi yoshi

បញ្ជាា ក់់ លំន់ឹងនៃន់បនូ់�ក់បនាា ប់ព��ន់បនាា ប ជានៅប្រច�ន់អ៊ីំ�ញ ព�ដ�

安
あんてい 

定 よ
よ し

し antei yoshi

បញ្ជាា ក់់លំន់ឹងនៃន់បនូ់�ក់ បនាា ប់ព�វាប្រតំវូិ�ន់ដាក់់ចំ�នៅល�ដ�

作
さぎょう　しゅうりょう

業 終 了 sagyō shūryō

ប្របកាស៊ីការបញ្ជូច ប់ ប្របតំ�បតិំ�ការបញ្ជាា ម៉ាា ស៊ីំ�ន់សូ៊ី �ច
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安全に関連する用語/
ទាក់ទង្អុនឹង្អុសុវិតិិិភាពជ្ជាភា�ជំបាុន

ភា�ជំបាុន ការបលើ�េ ញសំលើ�ង្អុ អតិិន័យ

危
あぶない

ない abunai នៅប្រគ្នា�ថាា ក់់

逃
に げ ろ

げろ nigero រតំ់នៅចញឲ្យយឆ្ងាា យ

近
ち か づ く な

づくな chikazukuna នៅ�ឲ្យយឆ្ងាា យ

触
さわるな

るな sawaruna ក់ំំបា�

入
はいるな

るな hairuna ក់ំំចូល

禁
きんし ひょうしき

止 標 識 kinshi hyōshiki ស៊ីញ្ជាា ហាមឃាតំ់

立
たちいり きんし

入 禁 止 tachiiri kinshi ហាមចូល

使
しよう きんし

用禁止 shiyō kinshi ហាមនៅប្រប�ប្រ�ស៊ី់

注
ちゅうい ひょうしき

意 標 識 chūi hyōshiki ស៊ីញ្ជាា ប្រពម៉ាន់

頭
ずじょう ちゅうい

上 注 意 zujō chūi ប្របយ័តំាក់ាលរបស៊ី់អ៊ីាក់

足
あしもと ちゅうい

元 注 意 ashimoto chūi ប្របយ័តំានៅជុំ�ងរបស៊ី់អ៊ីាក់
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技術用語/
ពាកយ បលើចេកលើទស

ភា�ជំបាុន ការបលើ�េ ញសំលើ�ង្អុ ភា�ដែខែរ

移動式クレーン idōshiki kurēn �ា សុ�នសូ�ចចល័តិ

クレーン kurēn ម៉ាា ស៊ីំ�ន់សូ៊ី �ច

小型移動式クレーン kogata idōshiki 
kurēn

ម៉ាា ស៊ីំ�ន់សូ៊ី �ចចល័តំជ្រែដលអាច
នៅល�ក់របស៊ី់ប្រ�លៗ

トラッククレーン torakku kurēn ម៉ាា ស៊ីំ�ន់សូ៊ី �ចប្របនៅ�ទឡាន់

積載形トラック 
クレーン

sekisaigata 
torakku kurēn

ម៉ាា ស៊ីំ�ន់សូ៊ី �ចស៊ីប្រម៉ាប់�ូ�ក់បនូ់�ក់
ប្របនៅ�ទឡាន់ប្រទងុ

ホイールクレーン hoīru kurēn ម៉ាា ស៊ីំ�ន់សូ៊ី �ចម៉ាន់ក់ង់

ラフテレーン 
クレーン rafuterēn kurēn ម៉ាា ស៊ីំ�ន់សូ៊ី �ចស៊ីប្រម៉ាប់�ូម��ស្ត្រសិ៊ី

ដ�រដ�បរដំប

クローラクレーン kurōra kurēn ម៉ាា ស៊ីំ�ន់សូ៊ី �ចប្របនៅ�ទម៉ាន់ក់ង់
ដូចរថនៅប្រកា�

鉄道クレーン tetsudō kurēn ម៉ាា ស៊ីំ�ន់សូ៊ី �ចចល័តំនៅល��ូ �វិជ្រែដក់

浮きクレーン uki kurēn ម៉ាា ស៊ីំ�ន់សូ៊ី �ចអ៊ីជ្រែណើ តំ

クレーン機能付き 
油圧ショベル

kurēnkinōtsuki 
yuatsu shoberu

នៅប្រគឺឿងចប្រក់កាយដ�នៅដ�រនៅដាយ
អ៊ីំ�ប្រដលូ�ក់ជ្រែដលម៉ាន់មំខងារ
ដងសូ៊ី �ច

天井クレーン tenjō kurēn ម៉ាា ស៊ីំ�ន់សូ៊ី �ចចល័តំខពស៊ី់�ំតំ
ព�នៅល�ក់ាល

上部旋回体 jōbu senkaitai រចនាស៊ីមព ័ន់ធខាងនៅល�ស៊ីប្រម៉ាប់
វិលិ

クレーン装置 kurēn sōchi ឧបក់រណ៍ដងសូ៊ី �ច

下部走行体 kabu sōkōtai ឡាន់ដឹក់ជុំញូ្ជូ �ន់ប្រទព�
ខាងនៅប្រកាម

サブフレーム sabu furēmu ស៊ីុំមទប្រមរង

走行フレーム sōkō furēmu ស៊ីុំមស៊ីប្រម៉ាប់រំញប្រចាន់
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ភា�ជំបាុន ការបលើ�េ ញសំលើ�ង្អុ ភា�ដែខែរ

運転室 untenshitsu កាប៊ីនី់

前輪 zenrin ក់ង់មំខ

後輪 kōrin ក់ង់ខាងនៅប្រកាយ

アーム āmu នៃដសូ៊ី �ច

ブーム būmu ដងនៅកិាងសូ៊ី �ច

フック fukku នៅងៀងទមពក់់

バケット baketto ចូូ ក់ចូក់

ジブ jibu នៃ�សូ�ច

補助ジブ hojo jibu នៃដសូ៊ី �ចជុំំនួ់យ

ジブ傾斜角 jibu keishakaku មំំនៃដសូ៊ី �ច

ジブ長さ jibu nagasa ប្របជ្រែវិងនៃដសូ៊ី �ច

フートピン fūto pin ក់នាា ស៊ី់ខាា ស៊ី់នៅជុំ�ងនៅប្រកាមនៃន់
ដងនៅកិាងសូ៊ី �ច

ジブ基準線 jibu kijunsen អ៊ី័ក់ែនៃន់នៃដសូ៊ី �ច

箱形構造 hakogata kōzō នៃដស៊ីនូ់ �ចជ្រែបបម៉ាន់ប្របអ៊ីប់
ប្រទងុ

ラチス構造 rachisu kōzō នៃដសូ៊ី �ចជ្រែបបស៊ីុំមប្របដឹស៊ី
ប្របទាក់់នៅ�ើញប្រតំ�

継ジブ tsugi jibu នៃដសូ៊ី �ចជ្រែបបរ�រស៊ីុក់បញូ្ជូ�ល

ストレートジブ sutorēto jibu នៃដសូ៊ី �ចប្រតំង់

屈曲ジブ kukkyoku jibu នៃដសូ៊ី �ចជាគឺនាា ក់់ក់ង់ៗ 
តំភាា ប់គ្នាា

アウトリガー autorigā លើជំើង្អុដែម្រាជំង្អុ�ង្អុសូ�ច

アウトリガービーム autorigā bīmu �ា ឹមនៃន់នៅជុំ�ងជ្រែប្រជុំងដងសូ៊ី �ច

スライドシリンダ suraido shirinda ស៊ីំ�ឡំាងអូ៊ីស៊ីរំក់�ល

ジャッキシリンダ jakki shirinda ស៊ីំ�ឡំាងប្រគឺ�ប

最大張出 saidai haridashi ការពនូ់ �តំនៅពញបនូ់�ក់
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中間張出 chūkan 
haridashi ការពនូ់ �តំម�យម

最小張出 saishō 
haridashi ការពនូ់ �តំអ៊ីបូបរម៉ា

水平 suihei ជ្រែដលតាមទ�ស៊ីនៅដក់

水平堅土 suihei kendo នៃ�ាដ�រាបនៅស៊ីើ �រងឹម៉ាំ

フロート furōto នៅពាងប្រទបជ្រែណិតំ

ピン穴 pin ana ប្របនៅហាងនៃន់រ�ររន់ំក់ខាា ស៊ី់

ロックピン rokku pin រ�ររន់ំក់ខាា ស៊ី់ស៊ីប្រម៉ាប់
ចាក់់នៅ�

ロックレバー rokku rebā ឃាា ស៊ី់ស៊ីប្រម៉ាប់ចាក់់នៅ�

屈曲式アウトリガー kukkyokushiki 
autorigā

នៅជុំ�ងជ្រែប្រជុំងដងសូ៊ី �ចជាគឺនាា ក់់
ក់ង់ៗតំភាា ប់គ្នាា

敷材 shikizai ប្រទនាប់ប្រទាប់នៅជុំ�ងជ្រែប្រជុំងដង
សូ៊ី �ច

接地圧 setchiatsu ស៊ីម៉ាព �ក់ំងតាក់់

地耐力 chitairyoku ស៊ីមតិំភាពទប់ប្រទរបស៊ី់ដ�

許容支持力 kyoyō 
shijiryoku

ស៊ីមតិំភាព/ចំណំ�ប្រទជ្រែដល
អាចអ៊ីន់ំញ្ជាា តំ�ន់

最大反力 saidai hanryoku ក់ម៉ាា ំងប្របតំ�ក់មើអ៊ីតំ�បរម៉ា

ワイヤロープ waiyarōpu ដែខែពួរលើ�ើ �ព�លួស

巻上用ワイヤロープ makiageyō 
waiyarōpu

ជ្រែខែពួរនៅ�ើ �ព�លួស៊ីស៊ីប្រម៉ាប់សូ៊ី �ច
បងូ �តំ

玉掛け用ワイヤ 
ロープ

tamagakeyō 
waiyarōpu

ជ្រែខែពួរនៅ�ើ �ព�លួស៊ី (ចងជ្រែខែ) 
tamagake

安全率 anzenritsu ក់តិាស៊ីំវិតិំ�ភាព

素線 sosen ជ្រែខែនៅ�ា �ង

ストランド sutorando ស៊ីរនៃស៊ីជ្រែខែ

心鋼 shinzuna សូ៊ី �ល
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フィラ形ワイヤ 
ロープ

fuiragata 
waiyarōpu

ប្របនៅ�ទជ្រែដក់លួស៊ីស៊ីប្រម៉ាប់
បន់ារ

普通より futsū yori ជ្រែខែពួរជ្រែដលម៉ាន់រនៅងើលស៊ីរនៃស៊ី
បប្រញ្ជាច ស៊ី

ラングより rangu yori ជ្រែខែពួរជ្រែដលម៉ាន់ស៊ីរនៃស៊ីតំាញ
ម៉ាន់ទ�ស៊ីរនៅងើលប្រស៊ីបគ្នាា

ゼット(Z)より zetto yori ការចាក់់ព័ន់ធ ជ្រែខែរាងអ៊ីក់ែរ Z

エス(S)より esu yori ការចាក់់ព័ន់ធ ជ្រែខែរាងអ៊ីក់ែរ S

摩耗 mamō ការស៊ីឹក់រចិរលិ

キンク kinku កួ់ចរមួល

腐食 fushoku ការស៊ីំ�កាតំ់

形崩れ katakuzure ការខូចប្រទង់ប្រទាយ

最低巻数 saitei makisū ចំនួ់ន់នៃន់ការរំំអ៊ីបូបរម៉ា

端末処理 tammatsu shori ការរំំកួ់ចជ្រែខែបញ្ជូច ប់

機械装置 kikai sōchi លើម្រា�ឿង្អុ�ា សុ�ន

ピーティーオー
(PTO) pī teī ō (PTO) PTO (ឧបក់រណ៍នៅ�ារថាមពល)

走行装置 sōkō sōchi ឧបក់រណ៍ស៊ីប្រម៉ាប់រំញប្រចាន់

巻上装置 makiage sōchi យនិ់ការនៅ�ងបងូ �តំ

主巻 shumaki ដងនៅ�ងបងូ �តំនៅម

補巻 homaki ដងនៅ�ងបងូ �តំជុំំនួ់យ

巻上減速機 makiage 
gensokuki

ស៊ីព ឺបនិ់យនៅលូឿន់ការនៅ�ង
បងូ �តំ

クラッチ装置 kuratchi sōchi អ៊ីំប្រ��ា

メカニカルブレーキ mekanikaru 
burēki ប្រហាើ ំងនៅមកាន់�ច

旋回装置 senkai sōchi យនិ់ការនៃន់ការវិលិ

旋回ベアリング senkai bearingu �ា ដាងស៊ីប្រម៉ាប់វិលិ
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旋回フレーム senkai furēmu ស៊ីុំមស៊ីប្រម៉ាប់វិលិ

旋回台 senkai dai នៅជុំ�ងប្រគឺឹ�ស៊ីប្រម៉ាប់វិលិ

ラックギア rakku gia ស៊ីព ឺប្រតំង់

無限旋回 mugen senkai រងើ ិល 360º នៅដាយគ្នាើ ន់ជ្រែដន់
ក់ំណតំ់

起伏装置 kifuku sōchi យនិ់ការនៃន់ការសូ៊ី �ចនៅ��ងចំ�

起伏用油圧シリンダ kifukuyō yuatsu 
shirinda

ស៊ីំ�ឡំាងស៊ីប្រម៉ាប់សូ៊ី �ចនៅ��ងចំ�
នៅដ�រនៅដាយអ៊ីំ�ប្រដលូ�ក់

押上式油圧シリンダ oshiageshiki 
yuatsu shirinda

ស៊ីំ�ឡំាងអ៊ីំ�ប្រដលូ�ក់ប្របនៅ�ទធាក់់
ប្រចាន់

引上式油圧シリンダ hikiageshiki 
yuatsu shirinda

ស៊ីំ�ឡំាងអ៊ីំ�ប្រដលូ�ក់ស៊ីប្រម៉ាប់ទាញ
នៅ��ង

伸縮装置 shinshuku sōchi យនិ់ការពនូ់ �តំពន់ា ឹប
នៅចញចូល

順次伸縮方式 junji shinshuku 
hōshiki

ប្របនៅ�ទពនូ់ �តំពន់ា ឹបនៅចញចូល
តាមលំដាប់

同時伸縮方式 dōji shinshuku 
hōshiki

ប្របនៅ�ទពនូ់ �តំពន់ា ឹបនៅចញចូល
ប្រស៊ី�ុគ្នាា

つり上げ装置 tsuriage sōchi យនិ់ការនៃន់ការនៅល�ក់

操向装置 sōkō sōchi យនិ់ការកាច់ចងូ �តំ

片フック kata fukku នៅងៀងទមពក់់ជ្រែតំមួយ

フック格納機構 fukku kakunō 
kikō

យនិ់ការពន់ា ឹបចូលនៃន់នៅងៀង
ទមពក់់

安全装置 anzen sōchi ឧបករណ្ដុះ៍សុវិតិិិភាព

巻過防止装置 makika bōshi 
sōchi

ឧបក់រណ៍បងាា រការរំំហួួស៊ី
ក់ប្រម�តំ

巻過警報装置 makika keihō 
sōchi

ឧបក់រណ៍ប្រពម៉ាន់ព�ការរំំហួួស៊ី
ក់ប្រម�តំ
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過負荷を防止する 
ための装置

kafuka wo 
bōshisuru tame 
no sōchi

ឧបក់រណ៍ស៊ីប្រម៉ាប់បងាា រការ
�ូ�ក់នៅល�ស៊ីចំណំ�

過負荷防止装置 kafuka bōshi 
sōchi ឧបក់រណ៍ក់ំណតំ់មាូមាង់បនូ់�ក់

定格荷重制限装置 teikaku kajū 
seigen sōchi

ឧបក់រណ៍ក់ំណតំ់បនូ់�ក់ជ្រែដល
�ន់ក់ំណតំ់

定格荷重指示装置 teikaku kajū 
shiji sōchi

នៅ�ា �ងស៊ីញ្ជាា បញ្ជាា ក់់បនូ់�ក់ជ្រែដល
�ន់ក់ំណតំ់

荷重計 kajūkei នា��កាវាស៊ី់ស៊ីា ង់បនូ់�ក់

油圧式荷重計 yuatsushiki 
kajūkei

នា��កាវាស៊ី់ស៊ីា ង់បនូ់�ក់នៅដ�រ
នៅដាយអ៊ីំ�ប្រដលូ�ក់

デジタル表示式 
荷重計

dejitaru 
hyōjishiki 
kajūkei

នា��កាវាស៊ី់ស៊ីា ង់បនូ់�ក់
ឌី�ជុំ�ថល

荷重指示計 kajū shijikei នៅ�ា �ងស៊ីញ្ជាា បញ្ជាា ក់់បនូ់�ក់

ジブ傾斜角度計 jibu keisha 
kakudokei នៅ�ា �ងស៊ីញ្ជាា បញ្ជាា ក់់មំំនៃដសូ៊ី �ច

外れ止め装置 hazuredome 
sōchi រន់ំក់គឺន់ា ឹ�ស៊ីំវិតិំ�ភាព

作業範囲制限装置 sagyō han-i 
seigen sōchi

ឧបក់រណ៍ក់ំណតំ់រយៈចនៅនាា �
ស៊ីប្រម៉ាប់នៅ�ើ �ការងារ

ジブ角度上限制限 jibu kakudo 
jōgen seigen

ជ្រែដន់ក់ំណតំ់ខាងនៅល�នៃន់មំំនៃដ
ស៊ីនូ់ �ច

ジブ角度下限制限 jibu kakudo 
kagen seigen

ជ្រែដន់ក់ំណតំ់ខាងនៅប្រកាមនៃន់មំំ
នៃដស៊ីនូ់ �ច

揚程制限 yōtei seigen ជ្រែដន់ក់ំណតំ់នៃន់ការនៅល�ក់

作業半径制限 sagyō hankei 
seigen

ជ្រែដន់ក់ំណតំ់នៃន់កាំចម៉ាា យ
ស៊ីប្រម៉ាប់នៅ�ើ �ការ

旋回制限 senkai seigen ជ្រែដន់ក់ំណតំ់នៃន់ការវិលិ

捨て巻 sutemaki ការរំំដំបូង 
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警報装置 keihō sōchi ឧបក់រណ៍ប្រពម៉ាន់

ブレーキ burēki ប្រហាើ ំង

乗降遮断装置 jōkō shadan 
sōchi

ឃាា ស៊ី់ស៊ីប្រម៉ាប់ចាក់់នៅ�
មំខងារ

水準器 suijunki នា��កាស៊ីា ង់ក់ប្រម�តំ

外部表示灯 gaibu hyōjitō ចនៅងា�ងប្រពម៉ាន់ខាងនៅប្រ�

ブーム角度センサ būmu kakudo 
sensa

ឧបក់រណ៍ចាប់ស៊ីញ្ជាា មំំ
ដងនៅកិាងស៊ីនូ់ �ច

格納型フック kakunōgata 
fukku

នៅងៀងទមពក់់ជ្រែដលពន់ា ឹប
នៅចញចូល�ន់

アウトリガー張出幅
検出装置

autorigā 
haridashihaba 
kenshutsu 
sōchi

ឧបក់រណ៍ស៊ីប្រម៉ាប់រំក់រក់នៅ��ញ
ទទឹងពនូ់ �តំនៅជុំ�ងជ្រែប្រជុំងដង
សូ៊ី �ច

注意銘板 chūi meiban បន់ា�បងាា ញព�បប្រមងុប្របយ័តំា

操作装置 sōsa sōchi ឧបករណ្ដុះ៍ ម្រាបតិិបតិិិការ

操作レバー sōsa rebā ឃាា ស៊ី់ស៊ីប្រម៉ាប់បញ្ជាា ប្រគឺប់ប្រគឺង

巻上げ makiage ការនៅ�ងបងូ �តំ

巻下げ makisage ការបនាា ប

起伏 kifuku ការសូ៊ី �ចចំ�នៅ��ង

上げ(起し) age (okoshi) ការនៅល�ក់នៅ��ង

下げ(伏せ) sage (fuse) ការបនាា ប

伸縮 shinshuku ការពនូ់ �តំពន់ា ឹបនៅចញចូល

伸長 shinchō ការពនូ់ �តំ

縮小 shukushō ការពន់ា ឹបចូល

旋回 senkai ការវិលិ

つり上げ tsuriage ការនៅល�ក់នៅ��ង

アクセル akuseru ឧបក់រណ៍បនៅងា �ន់នៅលូឿន់
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遠隔操作装置 enkaku sōsa 
sōchi ឧបក់រណ៍បញ្ជាា ព�ចម៉ាា យ

リモコン rimokon ការបញ្ជាា ព�ចម៉ាា យ

ラジコン rajikon ឧបក់រណ៍បញ្ជាា វិទិយុ

荷重 kajū បនូ�ក

つり上げ荷重 tsuriage kajū បនូ់�ក់ស៊ីប្រម៉ាប់នៅល�ក់

定格荷重 teikaku kajū បនូ់�ក់ជ្រែដល�ន់ក់ំណតំ់

定格総荷重 teikaku sōkajū បនូ់�ក់ជ្រែដល�ន់ក់ំណតំ់ស៊ីរំប

空車時定格総荷重 kūshaji teikaku 
sōkajū

បនូ់�ក់ជ្រែដល�ន់ក់ំណតំ់ស៊ីរំប
នៅ�កូ់�ងលក់ខខណឌ ម�ន់ម៉ាន់
បនូ់�ក់

つり具 tsurigu ស៊ីម៉ាស៊ីភាគឺតំភាា ប់ដងសូ៊ី �ច
ស៊ីប្រម៉ាប់នៅល�ក់បនូ់�ក់  

移動式クレーン取扱い idōshiki kurēn 
toriatsukai

ការចាត់ិដែចង្អុ�ា សុ�នសូ�ច
ចល័តិ

巻上げ力 makiage ryoku អ៊ីន់ំភាពនៅ�ងបងូ �តំ

クレーン安定度 kurēn anteido សិ៊ី�រភាពនៃន់ដងសូ៊ី �ច

クレーン強度 kurēn kyōdo ក់ម៉ាា ំងនៃន់ដងសូ៊ី �ច

銘板 meiban បន់ា�

製造銘板 seizō meiban �ា ក់ម៉ាា ក់របស៊ី់ប្រក់មុហួុំន់
�ល�តំ

作業半径-揚程図 sagyō hankei - 
yōtei zu

កាំចម៉ាា យស៊ីប្រម៉ាប់នៅ�ើ �ការ -  
ដាប្រកាមនៃន់ក់មពស៊ី់ស៊ីប្រម៉ាប់
នៅល�ក់

作業半径 sagyō hankei កាំចម៉ាា យស៊ីប្រម៉ាប់នៅ�ើ �ការ

旋回中心 senkai chūshin �ច�តំនៃន់ការវិលិ

最大作業半径 saidai sagyō 
hankei

កាំចម៉ាា យស៊ីប្រម៉ាប់នៅ�ើ �ការ
អ៊ីតំ�បរម៉ា
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最小作業半径 saishō sagyō 
hankei

កាំចម៉ាា យស៊ីប្រម៉ាប់នៅ�ើ �ការ
អ៊ីបូបរម៉ា

揚程 yōtei ក់មពស៊ី់ស៊ីប្រម៉ាប់នៅល�ក់

地上揚程 chijō yōtei ក់មពស៊ី់ស៊ីប្រម៉ាប់នៅល�ក់ខពស៊ី់ 
�ំតំដ�

地下揚程 chika yōtei ក់មពស៊ី់ស៊ីប្រម៉ាប់នៅល�ក់នៅ� 
នៅប្រកាមដ�

巻上速度 makiage 
sokudo នៅលូឿន់នៃន់ការនៅ�ងបងូ �តំ

ジブ起し・ 
伸ばし速度

jibu okoshi ・
nobashi sokudo

នៅលូឿន់សូ៊ី �ចនៅ��ងចំ�នៃន់នៃដសូ៊ី �ច 
ន់�ងពនូ់ �តំពន់ា ឹបនៅចញចូល

旋回速度 senkai sokudo នៅលូឿន់នៃន់ការវិលិ

作業領域 sagyō ryōiki តំំបន់់ស៊ីប្រម៉ាប់នៅ�ើ �ការ

前方領域 zempō ryōiki តំំបន់់នៅ�ខាងមំខ

側方領域 sokuhō ryōiki តំំបន់់នៅ�ខាងចំនៅហួៀង

後方領域 kōhō ryōiki តំំបន់់នៅ�ខាងនៅប្រកាយ

安定度 anteido លំន់ឹង

安定モーメント antei mōmento មាូមាង់លំន់ឹង

転倒支点 tentō shiten ចំណំចនៅ�ែ�ង

転倒モーメント tentō mōmento មាូមាង់នៃន់ការនៅ�ែ�ង

作業留意事項 sagyō ryūi 
jikō

បម្រាមុងុ្អុម្រាបយ័តិនជ្ជាមុុននៃន
ការងារ

合図 aizu ស៊ីញ្ជាា

資格 shikaku លក់ខណៈស៊ីមូតិំ�

作業区域 sagyō kuiki ការដាា ន់នៅ�ើ �ការ

横引き yokobiki ការទាញបនូ់�ក់នៅ�ចំនៅហួៀង

玉掛け tamagake tamagake (ការចងជ្រែខែ) 

当て物 atemono ឧបក់រណ៍ការពារជ្រែខែចង
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地切り jigiri jigiri (ការនៅល�ក់នៅ��ង�ំតំដ�)

搭乗 tōjō ការបញ្ជូា ��

着地 chakuchi ការដាក់់ចំ�នៅល�ដ�

引き抜き hikinuki ការទាញនៅចញនៅប្រ�

姿勢 shisei ការក់ំណតំ់ទ�តាំង

走行 sōkō ការនៅប�ក់បរ

悪天候 akutenkō អាកាស៊ីធាតំំអាប្រក់ក់់

強風 kyōfū ខយល់ខាា ងំ

大雨 ōame នៅ�ា�ងខាា ងំ

大雪 ōyuki ប្រព�លធាា ក់់ខាា ងំ

雷 kaminari �គរលាន់់

積下し tsumioroshi ការនៅរ �បនូ់�ក់នៅចញ

登坂用具 tohan yōgu ស៊ីម៉ាស៊ីភាគឺបងំ� ំភាា ប់ស៊ីប្រម៉ាប់
នៅ��ងជុំប្រម៉ាល

駐車ブレーキ chūsha burēki ប្រហាើ ំង ស៊ីប្រម៉ាប់ចតំ

点検 tenken ការព�ន់�តំយ នៅម�ល

整備 seibi ការជ្រែថទាំ

検査 kensa ការប្រតួំតំព�ន់�តំយ

異常 ijō ភាពម�ន់ប្របប្រក់តំ�

原動機 gendōki �ា សុ�នចាប់លើ�ិើមុ 
អនុភាពមុា�ទ័រ

内燃機関 nainen kikan ម៉ាា ស៊ីំ�ន់ចំនៅហួ�ខាងកូ់�ង

燃料 nenryō នៅប្របងឥន់ធន់ៈ

ガソリンエンジン gasorin enjin ម៉ាា ស៊ីំ�ន់នៅប្រប��ងំ

ディーゼルエンジン deīzeru enjin ម៉ាា ស៊ីំ�ន់ម៉ាា ស៊ីុូ តំ

エアクリーナ ea kurīna ម៉ាា ស៊ីំ�ន់ស៊ីម៉ាែ តំខយល់

燃料噴射ポンプ nenryō funsha 
pompu នៃដ�ញ់ចាក់់នៅប្របងឥន់ធន់ៈ
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高圧（気圧） kōatsu (kiatsu) ស៊ីម៉ាព �ខពស៊ី់ 

過給機 kakyūki ម៉ាា ស៊ីំ�ន់បនៅងា �ន់ស៊ីម៉ាព �ខយល់
ជុំំរំញចំនៅហួ�

インタークーラー intākūrā ឧបក់រណ៍បនិ់យក់នៅ�ើ
តាមចនៅនាា �ដំណាក់់កាល

フライホイール furaihoīru ក់ង់ជុំំនួ់យឲ្យយម៉ាា ស៊ីំ�ន់នៅដ�រជុំក់់
ប្រសួ៊ីល

冷却装置 reikyaku sōchi ឧបក់រណ៍ស៊ីប្រម៉ាប់បនិ់យក់នៅ�ិ
ឲ្យយប្រតំជាក់់

潤滑 junkatsu ការដាក់់នៅប្របងរំអ៊ី�ល

潤滑装置 junkatsu sōchi ឧបក់រណ៍ស៊ីប្រម៉ាប់ដាក់់នៅប្របង
រំអ៊ី�ល

バッテリ batteri អាគឺំយ

セルモータ 
(スタータモータ)

seru mōta 
（sutāta mōta） ឧបក់រណ៍ស៊ីើ �យបនៅញ្ជូះ �

予熱装置 yonetsu sōchi ឧបក់រណ៍ស៊ីប្រម៉ាប់ក់នៅ�ិ
ម៉ាា ស៊ីំ�ន់ជាមំន់

インテーク・エア・
ヒータ式

intēku・ea・
hīta shiki

ឧបក់រណ៍ក់នៅ�ិខយល់ជ្រែដលហូួរ
ចូល

ヒータプラグ hīta puragu ក់ាលបុូហួែុ �បជ្រែនិ់មក់នៅ�ិ
ជុំំនួ់យការបនៅញ្ជូះ �

グロープラグ gurō puragu ក់ាលបុូហួែុ �បនៅញ្ជូះ �

発電機 hatsudenki ម៉ាា ស៊ីំ�ន់នៅ�ា �ង

油圧装置 yuatsu sōchi ម្រាបព័នធអុ�ម្រា�លូ�ក

油圧 yuatsu ស៊ីម៉ាព �អ៊ីំ�ប្រដលូ�ក់

油圧発生装置 yuatsu hassei 
sōchi

ម៉ាា ស៊ីំ�ន់នៅ�ា �ង នៅដ�រ នៅដាយអ៊ីំ�ប្រដូ
ល�ក់

油圧ポンプ yuatsu pompu បូមអ៊ីំ�ប្រដលូ�ក់

ギヤポンプ giya pompu បូមប្របនៅ�ទម៉ាន់ស៊ីព ឺ
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プランジャポンプ puranja pompu បូមប្របនៅ�ទព�សុ៊ី�ង

油圧駆動装置 yuatsu kudō 
sōchi

ឧបក់រណ៍នៅ�ើ �ឲ្យយដំនៅណ�រការ
នៅដាយអ៊ីំ�ប្រដលូ�ក់

油圧シリンダ yuatsu shirinda ស៊ីំ�ឡំាង អ៊ីំ�ប្រដលូ�ក់

油圧モータ yuatsu mōta មាូទ័រ នៅដ�រនៅដាយអ៊ីំ�ប្រដលូ�ក់

油圧制御弁 yuatsu seigyo 
ben វាា ល់ប្រគឺប់ប្រគឺងអ៊ីំ�ប្រដលូ�ក់

方向制御弁 hōkō seigyo 
ben វាា ល់ប្រគឺប់ប្រគឺងទ�ស៊ីនៅ�

方向切換弁 hōkō kirikae 
ben វាា ល់ស៊ីប្រម៉ាប់បុ �រការនៅប្រជុំ�ស៊ីនៅរ �ស៊ី 

逆止め弁 gyakudome 
ben វាា ល់ប្រតួំតំព�ន់�តំយ

パイロットチェッ
ク弁

pairotto 
chiekku ben វាា ល់ប្រតួំតំព�ន់�តំយការ�ក់លូង

流量制御弁 ryūryō seigyo 
ben វាា ល់ប្រគឺប់ប្រគឺងលំហូួរ

絞り弁 shibori ben វាា ល់ប្រគឺប់ប្រគឺងលំហូួរ
នៅប្របងឥន់ធន់ៈនៅ�កាន់់ម៉ាា ស៊ីំ�ន់

ストップ弁 sutoppu ben វាា ល់ប�ទបញ្ជូឈប់លំហូួរ
�រធាតំំរាវិ

圧力制御弁 atsuryoku 
seigyo ben វាា ល់ប្រគឺប់ប្រគឺងស៊ីម៉ាព �

安全弁(リリーフ弁) anzen ben 
(rirīfu ben) វាា ល់បនូ់ �រស៊ីម៉ាព �

減圧弁 gen-atsu ben វាា ល់កាតំ់បនិ់យស៊ីម៉ាព �

シーケンス弁 shīkensu ben វាា ល់ប្រគឺប់ប្រគឺងលំដាប់នៃន់
ប្របតំ�បតិំ�ការ

カウンタバランス弁 kaunta baransu 
ben វាា ល់ស៊ីប្រម៉ាប់ទប់ទមាន់់

作動油タンク sadōyu tanku �ំងសុ៊ី�ក់នៅប្របងអ៊ីំ�ប្រដលូ�ក់
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エアブリーザ ea burīza ឧបក់រណ៍ប្រសូ៊ីបខយល់ចូល

フィルタ fuiruta តំប្រមង

ラインフィルタ rain fuiruta តំប្រមងជ្រែខែនៅ�ា �ង

圧力計 atsuryokukei នា��កាស៊ីា ង់ស៊ីម៉ាព �

オイルクーラ oiru kūra ម៉ាា ស៊ីំ�ន់បនិ់យក់នៅ�ើ នៅប្របង

回転継手 kaiten tsugite មំខតំំណភាា ប់ជ្រែដលវិលិ

作動油 sadōyu នៅប្របងអ៊ីំ�ប្រដលូ�ក់

シール shīru ស៊ីន់ា�ប�ទ

油圧配管 yuatsu haikan ប្របព័ន់ធបំពង់ទំនៅ�អ៊ីំ�ប្រដលូ�ក់

感電 kanden ការឆក់អ�ិិសន�

電流 denryū ចរនិ់

電圧 den-atsu តំង់ស៊ីយុ ងអ៊ីគឺគ �ស៊ីន់�

電力 denryoku អ៊ីន់ំភាពអ៊ីគឺគ �ស៊ីន់�

抵抗 teikō នៅរាស៊ីំ�ស៊ីើ ង់

配電 haiden រ�យនៃន់អ៊ីគឺគ �ស៊ីន់�

送配電線 sōhai densen ជ្រែខែនៅ�ា �ង

高圧（電圧） kōatsu (den-
atsu) តំង់ស៊ីយុ ងអ៊ីគឺគ �ស៊ីន់�ខពស៊ី់ 

特別高圧 tokubetsu 
kōatsu តំង់ស៊ីយុ ងអ៊ីគឺគ �ស៊ីន់�ខពស៊ី់ខាា ងំ

放電 hōden ការបនៅញ្ជូច ញបនូ់�ក់អ៊ីគឺគ �ស៊ីន់�

安全距離 anzen kyori ចម៉ាា យជ្រែដលអាចចូលជុំ�តំ
�ន់អ៊ីបូបរម៉ា

ラジオ電波 rajio dempa រលក់ វិទិយុ

力 chikara ក�ំងំ្អុ

力の三要素 chikara no san-
yōso ធាតំំប�នៃន់ ក់ម៉ាា ំង

作用 sayō អ៊ីំនៅព�
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作用点 sayō ten ចំណំចនៃន់អ៊ីំនៅព�

反作用 hansayō ប្របតំ�ក់មើ

力の合成 chikara no 
gōsei ស៊ីម៉ាស៊ីភាគឺនៃន់ក់ម៉ាា ំង

合力 gōryoku ក់ម៉ាា ំងស៊ីរំប

力の分解 chikara no 
bunkai ការបំជ្រែបក់ធាតំំនៃន់ក់ម៉ាា ំង

モーメント mōmento មាូមាង់

つり合い tsuriai តំំលយភាព

平行力 heikō ryoku ក់ម៉ាា ំងប្រស៊ីប

質量 shitsuryō �ា ស

重量 jūryō ទមាន់់

比重 hijū ទមាន់់យថាប្របនៅ�ទ

体積 taiseki ម៉ាឌី/ចំណំ�

重心 jūshin ទ�ប្របជុំំំទមាន់់

安定(すわり) antei (suwari) ម៉ាន់លំន់ឹង

不安定 fuantei ម�ន់ម៉ាន់លំន់ឹង

運動 undō ចលនា

速さ hayasa នៅលូឿន់

速度 sokudo នៅលូឿន់

加速度 kasokudo ស៊ីំទំ�នៅលូឿន់

等速 tōsoku ចលនាឯក់ស៊ីណាា ន់ភាព

慣性 kansei ន់�ចលភាព

向心力(求心力) kōshinryoku 
(kyūshinryoku) ក់ម៉ាា ំង ចូល�ច�តំ

遠心力 enshinryoku ក់ម៉ាា ំងចាក់�ច�តំ

摩擦力 masatsuryoku ក់ម៉ាា ំងក់ក់�តំ
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運動摩擦力 undō 
masatsuryoku ក់ម៉ាា ំងក់ក់�តំឌី�ណាម�ច

静止摩擦力 seishi 
masatsuryoku ក់ម៉ាា ំងក់ក់�តំ�ិទ�ច

滑車 kassha ក់ង់រាក់

定滑車 tei kassha ក់ង់រាក់អ៊ីចល័តំ

動滑車 dō kassha ក់ង់រាក់ចល័តំ

荷重 kajū បនូ�ក

引張荷重 hippari kajū បនូ់�ក់ តំំណឹង

せん断荷重 sendan kajū បនូ់�ក់ជ្រែដលនៅ�ើ �ឲ្យយដាច់រយ�

圧縮荷重 asshuku kajū បនូ់�ក់ស៊ីងាតំ់

曲げ荷重 mage kajū បនូ់�ក់ជ្រែដលបណិាលឲ្យយ�ា ឹម
នៅ��ងនៅកាង

ねじり荷重 nejiri kajū បនូ់�ក់ជ្រែដលនៅ�ើ �ឲ្យយរមួល
ជ្រែខែនៅ�ង

応力 ōryoku ក់ម៉ាា ំងស៊ីងាតំ់

切断荷重 setsudan kajū បនូ់�ក់ជ្រែដលនៅ�ើ �ឲ្យយ�ក់់

安全係数 anzen keisū នៅមគឺំណស៊ីំវិតិំ�ភាព

基本安全荷重 kihon anzen 
kajū

ជ្រែដន់ក់ំណតំ់នៃន់បនូ់�ក់សូ៊ី �ច
នៅ�ងតាមបទដាា ន់

安全荷重 anzen kajū ជ្រែដន់ក់ំណតំ់នៃន់បនូ់�ក់សូ៊ី �ច
នៅ�ង

シャックル shakkuru ប្រក់វិលិទមពក់់

掛け数 kakesū ចំនួ់ន់ជ្រែខែពួរ

つり角度 tsuri kakudo មំំនៃន់ការនៅល�ក់

張力 chōryoku តំំណឹង

張力係数 chōryoku keisū ក់តិាតំំណឹង

モード係数 mōdo keisū ក់តិាបំជ្រែណប
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関係法令 kankei hōrei
ចាប់ និង្អុបទបប�ញ តិិិ
ច�លជ្ជា�រ�ន

労働安全衛生法 rōdō anzen 
eiseihō

ចាប់ស៊ីើ �ព�ស៊ីំវិតិំ�ភាព  
ន់�ងស៊ីំខភាពឧស៊ីាហួក់មើ

労働安全衛生法 
施行令

rōdō anzen 
eiseihō shikōrei

បទបញ្ជាា ស៊ីប្រម៉ាប់ការអ៊ីន់ំវិតិំ
ចាប់សិ៊ី�ព�ស៊ីំវិតិំ�ភាព ន់�ង
ស៊ីំខភាពឧស៊ីាហួក់មើ

労働安全衛生規則 rōdō anzen 
eisei kisoku

បទបូញ្ជូា តិំ�សិ៊ី�ព�ស៊ីំខភាព ន់�ង
ស៊ីំវិតិំ�ភាពនៃន់ឧស៊ីាហួក់មើ

クレーン等安全規則 kurēn tō anzen 
kisoku

បទបូញ្ជូា តិំ�ស៊ីំវិតិំ�ភាពស៊ីប្រម៉ាប់
ម៉ាា ស៊ីំ�ន់សូ៊ី �ច

技能講習 ginō kōshū មំខវិជិាា បណុ� �បណិាលជុំំនាញ

定期自主検査 teiki jishu 
kensa

ការព�ន់�តំយនៅដាយខូ �ន់ឯងតាម
នៅពលក់ំណតំ់

作業開始前点検
sagyō 
kaishimae 
tenken

ការប្រតួំតំព�ន់�តំយមំន់
នៅពលនៅ�ើ �ការ

補修 hoshū ជួុំស៊ីជុំំល

性能検査 seinō kensa ការព�ន់�តំយនៅម�លដំនៅណ�រការ

変更検査 henkō kensa ការព�ន់�តំយនៅម�លការជ្រែក់ជ្រែប្រប

移動式クレーン構
造規格

idōshiki kurēn 
kōzō kikaku

ស៊ីើ ង់ដាររចនាស៊ីមព ័ន់ធស៊ីប្រម៉ាប់
ម៉ាា ស៊ីំ�ន់ សូ៊ី �ចចល័តំ

特別教育 tokubetsu 
kyōiku ការអ៊ីប់រំព�នៅស៊ីស៊ី

安全衛生教育 anzen eisei 
kyōiku

ការអ៊ីប់រំស៊ីំវិតិំ�ភាព ន់�ង
ស៊ីំខភាព

災害事例 saigai jirei ក់រណ�នៅប្រគ្នា�ថាា ក់់










