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Bài 20 Vận hành máy xây dựng (2)

Số Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích

1 油圧シリンダ ゆあつしりんだ Xylanh thủy lực

2 油圧モータ ゆあつもーた Mô tơ thủy lực

3 油圧ポンプ ゆあつぽんぷ Bơm thủy lực

4 水漏れ みずもれ Rò rỉ nước

5 油漏れ あぶらもれ Rò rỉ dầu

6 冷却水 れいきゃくすい Nước làm mát

7 ブレーキ液 ぶれーきえき Chất lỏng phanh

8 燃料タンク ねんりょうたんく Thùng nhiên liệu

9 ファンベルト ふぁんべると Dây đai quạt

10 空気圧 くうきあつ Áp suất khí

11 クラッチ くらっち Khớp li hợp

12 急発進 きゅうはっしん Tiến đột ngột
Khi muốn dừng máy thì để chạy không

tải trước rồi mới dừng

13 急ブレーキ きゅうぶれーき Phanh đột ngột

Ví dụ câu
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14 アイドリング あいどりんぐ
Chạy không tải, chạy cầm

chừng

エンジンを停止
て い し

するときはアイドリング

したあとに止
と

める

Khi muốn dừng máy thì để chạy không

tải trước rồi mới dừng

15 走行 そうこう Chạy

16 旋回 せんかい Đi vòng tròn

17 安全ロック あんぜんろっく Khóa an toàn

18 安全支柱 あんぜんしちゅう Cột chống an toàn

19 補給（する） ほきゅう (danh từ) Sự bổ sung
エンジンをかけたまま燃料

ねんりょう

を補給
ほ き ゅ う

して

はいけない

Không được bổ sung nhiên liệu trong

khi vẫn để động cơ chạy

ほきゅうする (động từ) Bổ sung

20 駐車（する） ちゅうしゃ (danh từ) Sự đỗ xe

ちゅうしゃする (động từ) Đỗ xe

21 歩行者 ほこうしゃ Người đi bộ

22 車両 しゃりょう Xe

23 死角 しかく Góc chết Chỗ không nhìn thấy

24 斜面 しゃめん Dốc 山
や ま

の
の

斜面
し ゃ め ん

を上
のぼ

る Leo dốc núi

25 転圧（する） てんあつ (danh từ) Sự đầm nén ローラで転圧作業
て ん あ つ さ ぎ ょ う

をする Dùng xe lu để đẩm

てんあつする (động từ) Đầm nén
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