
第
だい

19課
か

 建設機械
けんせつきかい

施工
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①

Bài 19 Vận hành máy xây dựng (1)

Số Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Ảnh

1 トラクタ とらくた Máy kéo

Máy kéo được gắn thêm phụ tùng

(attachment) được gọi là máy ủi, máy

xúc, v.v.

2 ブルドーザ ぶるどーざ Xe ủi Là máy kéo có gắn lưỡi ủi

3 トラクタショベル とらくたしょべる Máy xúc
Là máy kéo có gắn gầu. Có 2 loại bánh

xích và bánh lốp

4 ホイルローダ ほいるろーだ Máy xúc lật bánh lốp
Là máy xúc loại bánh lốp (hệ dẫn động

bốn bánh)

5 ダンプトラック だんぷとらっく Xe tải tự đổ

6 油圧ショベル ゆあつしょべる Máy đào thủy lực

Là máy có gắn gầu, có thể thực hiện

nhiều thao tác khác nhau khi được

thay đổi phụ tùng (attachment)

7 バックホウ ばっくほう Máy đào

Là loại máy xúc thủy lực phổ biến

nhất, được sử dụng để đào xuống dưới

mặt đất

8 ローディングショベル ろーでぃんぐしょべる Máy đào gầu thuận

Là một loại máy xúc thủy lực, dùng để

xúc đất đá trên mặt đất đổ lên phương

tiện vận chuyển

9 ローラ ろーら Xe lu

10 バケット ばけっと Gầu

Ví dụ câu
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11 ブーム ぶーむ Cần chống

12 アーム あーむ Cần ngang

13 ブレード（排土板） ぶれーど（はいどばん）
Lưỡi ủi (còn gọi là Tấm

gạt đất)

14 タイヤ たいや Lốp xe

15 クローラ くろーら Bánh xích

16 キー（鍵） きー（かぎ） Chìa khóa 車の鍵
く る ま か ぎ

Chìa khóa xe ô tô

17
作業装置
（アタッチメント）

さぎょうそうち
（あたっちめんと）

Phụ tùng

18 エンジン えんじん Động cơ エンジンをかける、エンジンを切
き

る Bật động cơ. Tắt động cơ

19 ディーゼルエンジン でぃーぜるえんじん Động cơ Diesel

20 エンジンオイル えんじんおいる Dầu động cơ
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21
オルタネータ
（充電発電機）

おるたねーた
（じゅうでんはつでんき）

Máy phát điện xoay chiều

(Máy sạc và phát điện)

22 バッテリ ばってり Ắc quy

23 燃料 ねんりょう Nhiên liệu

24 軽油 けいゆ Dầu nhẹ

25 ブレーキ ぶれーき Phanh ブレーキを踏
ふ

む Đạp phanh
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