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КРАНЫ БYТЭЦ, АЖИЛЛАХ ЗАРЧИМ, ОСЛООС 
ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ ХИЧЭЭЛИЙН ТЕСТЫН 

АСУУЛТУУД 

 

Асуулт №1. Троссыг яаж хийдэг вэ? 

1. Хэвлэж хийнэ 

2. Мяндсаар сулжиж хийнэ 

3. Ган утсаар сулжиж хийнэ 

4. Ган утсаар гагнаж хийнэ 

Асуулт №2.Канатыг яаж хийдэг вэ? 

1. Хэвлэж хийнэ 

2. Мяндсаар сулжиж хийнэ 

3. Ган утсаар сулжиж хийнэ 

4. Троссоор сулжиж хийнэ 

Асуулт №3. Кабелийг яаж хийдэг вэ ? 

1. Канатаар сулжиж хийнэ 

2. Мяндсаар сулжиж хийнэ 

3. Ган утсаар сулжиж хийнэ 

4. Троссоор сулжиж хийнэ 

Асуулт №4. Хурдний диаметрын хэмжээ юунаасхамаарах вэ? 

1. Ган татлаганы диаметрээс 

2. Дамрын диаметрээс 

3. Моторын чадлаас 

4. Полиспастаас 

Асуулт №5. Дамрын диаметрын хэмжээ юунаас хамаарах вэ? 

1. Ган татлаганы диаметрээс 

2. Хурдний диаметрээс 

3. Моторын чадлаас 

4. Полиспастаас 

Асуулт №6. Ган татлаганы диаметрын хэмжээ юунаас хамаарах вэ? 

1. ергех ачааны жингээс 

2. ергех ендреес 

3. енгийлтеес 

4. Хурдний диаметраас 

Асуулт №7. Аль нь цамхагт кранд байдаггуй вэ? 

1. Ачаа бэхлэх тоноглол 

2. Хурд хязгаарлагч 

3. Краныг эргуулэх механизм 

4. енгийлт еерчлех механизм 

5. Кранчны бухээг 

Асуулт №8. Аль нь цамхагт кранд байдаггуй вэ? 

1. Ачаа бэхлэх тоноглол 
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2. Краныг эргуулэх механизм 

3. Ослын баригч 

4. внгийлт еерчлех механизм 

5. Кранчны бухээг 
 

Асуулт №9. Аль нь цамхагт кранд байдаггуй вэ? 

1. Ачаа бэхлэх тоноглол 

2. Зеелевч тулгуур 

3. Краныг эргуулэх механизм 

4. внгийлт еерчлех механизм 

5. Кранчны бухээг 
 

Асуулт №10. Аль нь гуурэн кранд байдаггуй вэ? 

1. Ачаа бэхлэх тоноглол 

2. внгийлт еерчлех механизм 

3. Кранчны бухээг 
4. Ослоос хамгаалах хэрэгслууд 

 

Асуулт№11. Аль нь вандан кранд байдаггуй вэ? 

1. Ачаа бэхлэх тоноглол 

2. Кранчны бухээг 
3. Ослоос хамгаалах хэрэгслууд 

4. Краныг эргуулэх механизм 

 

Асуулт №12. Аль нь гуурэн кранд байдаггуй вэ? 

1. Ачаа бэхлэх тоноглол 

2. Ачаа ергех механизм 

3. Тэргэнцэрийг ба краныг шилжуулэх механизм 

4. Краныг эргуулэх механизм 

5. Кранчны бухээг 
 

Асуулт№13. Аль нь вандан кранд байдаггуй вэ? 

1. Ачаа бэхлэх тоноглол 

2. Ачаа ергех механизм 

3. внгийлт еерчлех механизм 

4. Тэргэнцэрийг ба краныг шилжуулэх механизм 

5. Кранчны бухээг 
6. Ослоос хамгаалах хэрэгслууд 

 

Асуулт №14. Аль нь кран-балканы бутцэд ордоггуй вэ? 

1. Ачаа ергех механизм 

2. Тэргэнцэрийг ба краныг шилжуулэх механизм 

3. внгийлт еерчлех механизм 

4. Ослоос хамгаалах хэрэгслууд 

 

Асуулт №15. Аль нь кран-балканы бутцэд ордоггуй вэ? 

1. Ачаа бэхлэх тоноглол 

2. Ачаа ергех механизм 

3. Тэргэнцэрийг ба краныг шилжуулэх механизм 

4. Эргуулэх механизм 
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5. Ослоос хамгаалах хэрэгслууд 

 

Асуулт №16. Аль нь кран-балканы 6Ym^d ордоггYй вэ? 

1. Ачаа бэхлэх тоноглол 

2. Ачаа ергех механизм 

3. Тэргэнцэрийг ба краныг шилжуулэх механизм 

4. Кранчны бухээг 
5. Ослоос хамгаалах хэрэгслууд 

 

Асуулт №17. Краны дэгээний ангилалд аль нь хамаарахгYй вэ? 

1. Нэг эвэртэй 

2. Хоёр эвэртэй 

3. Олон эвэртэй 

 

Асуулт №18. Ямаручраас ачаа вргвх тоноглолд олон дамар тавьдаг вэ? 

1. Тэнцвэртэй байлгахын тулд 

2. Дэгээний даацыг ихэсгэхийн тулд 

3. Ган татлаганы диаметрийн хэмжээг багасгахын тулд 

 

Асуулт №19. Ямар учраас ачаа вргвх тоноглолд олон дамар тавьдаг вэ? 

1. Дэгээний даацыг ихэсгэхийн тулд 

2. Ган татлаганы диаметрийн хэмжээг багасгахын тулд 

3. Краны сумны хийцээс хамаарч 

 

Асуулт №20. Ямар учраас ачаа вргвх тоноглолд олон дамар тавьдаг вэ? 

1. Тэнцвэртэй байлгахын тулд 

2. Ган татлаганы диаметрийн хэмжээг багасгахын тулд 

3. Краны сумны хийцээс хамаарч 

 

Асуулт №21. Дэгээ босоо тэнхлэгээ тойрч эргэх боломжтой юу? 

1. Боломжтой 

2. Эргэдэг байхыг хориглоно 

 

Асуулт №22. Ачаа вргвх хэрэгсэлд дамрын тоо тэгш тоотой байдагуу? 

1. Тэгш байна 

2. Сондгой байна 

3. Аль нь ч байж болно 

 

Асуулт №23. Ачаа вргвх тусгай твхвврвмжийн ангилалд аль нь хамаарагдахгYй вэ? 

1. Хамагч/грейфер/ 
2. Соронзон 

3. Хавчааран 

4. Тэвхэн 

 

Асуулт №24. Ачаа вргвх тусгай твхвврвмжийн ангилалд аль нь хамаарагдахгYй вэ? 

1. Хамагч/грейфер/ 
2. Ялтсан 

3. Соронзон 
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4. Хавчааран Хариу 2 
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Асуулт №25. Ачаа вргвх тусгай твхвврвмжийн ангилалд аль нь хамаарагдахгуй вэ? 

1. Хамагч/грейфер/ 
2. Соронзон 

3. Троссон 

4. Хавчааран 

Асуулт №26. Ачаа вргвх механизмын бутцэд хамаарахгуй эд анги аль нь вэ? 

1. Хеделгуур 

2. Дамар 

3. Муфта 

4. Тоормос 

5. Хурд 

6. Редуктор 

Асуулт №27. Ачаа вргвх механизмын бутцэд хамаарахгуй эд анги аль нь вэ? 

1. Хеделгуур 

2. Муфта 
3. ДУгУй 

4. Тоормос 

5. Хурд 

6. Редуктор 

Асуулт №28. Ачаа вргвх механизмын бутцэд хамаарахгуй эд анги аль нь вэ? 

1. Хеделгуур 

2. Муфта 

3. Тоормос 

4. Дэгээ 

5. Хурд 

6. Редуктор 

Асуулт №29. Ачаа вргвх механизмын бутцэд хамаарахгуй эд анги аль нь вэ? 

1. Хеделгуур 

2. Гинж 

3. Муфта 

4. Тоормос 

5. Хурд 

6. Редуктор 

Асуулт №30. вргвх механизмын хвдвлгуур ямар зориулалттай вэ? 

1. Ачааг ергехед тууний хеделгеен, хучний эх уусвэр болдог 

2. Хеделгеений хурдыг багасгаж, хучийг нэмэгдуулнэ 

3. Саалтуурыг хеделгууртэй холбох уурэгтэй 

4. Хеделгуур ажиллаагуй уед ачааг хундийн жингээр нь доош явуулахгуй байх 

Асуулт №31. вргвх механизмын редуктор ямар зориулалттай вэ? 

1. Ачааг ергехед тууний хеделгеен, хучний эх уусвэр болдог 

2. Хеделгеений хурдыг багасгаж, хучийг нэмэгдуулнэ 

3. Саалтуурыг хеделгууртэй холбох уурэгтэй 

4. Хеделгуур ажиллаагуй уед ачааг хундийн жингээр нь доош явуулахгуй байх 
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Асуулт №32. вргвх механизмын муфтаямар зориулалттай вэ? 

1. Ачааг ергехед тууний хеделгеен, хучний эх уусвэр болдог 
2. Хеделгеений хурдыг багасгаж, хучийг нэмэгдуулнэ 

3. Саалтуурыг хеделгууртэй холбох уурэгтэй 

4. Хеделгуур ажиллаагуй уед ачааг хундийн жингээр нь доош явуулахгуй байх 

 

Асуулт №33. вргвх механизмын тоормос ямар зориулалттай вэ? 

1. Ачааг ергехед тууний хеделгеен, хучний эх уусвэр болдог 
2. Хеделгеений хурдыг багасгаж, хучийг нэмэгдуулнэ 

3. Саалтуурыг хеделгууртэй холбох уурэгтэй 

4. Хеделгуур ажиллаагуй уед ачааг хундийн жингээр нь доош явуулахгуй байх 

 

Асуулт №34. ШилжYYлэх механизмын тоормос ямар зориулалттай вэ? 

1. Ачааг шилжуулэхэд тууний хеделгеен, хучний эх уусвэр болдог 
2. Хеделгеений хурдыг багасгаж, хучийг нэмэгдуулнэ 

3. Саалтуурыг хеделгууртэй холбох уурэгтэй 
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4. Хеделгуур ажиллаагуй уед краныг салхины болон бусад хучний нелееллеер явуулахгуй байх 

Хариу 4 

Асуулт №35. ШилжYYлэх механизмын хвдвлгYYP ямар зориулалттай вэ? 

1. Ачааг шилжуулэхэд тууний хеделгеен, хучний эх уусвэр болдог 
2. Хеделгеений хурдыг багасгаж, хучийг нэмэгдуулнэ 

3. Саалтуурыг хеделгууртэй холбох уурэгтэй 

4. Хеделгуур ажиллаагуй уед краныг салхины болон бусад хучний нелееллеер явуулахгуй байх 

Хариу 1 

Асуулт №36. ШилжYYлэх механизмын муфта ямар зориулалттай вэ? 

1. Ачааг шилжуулэхэд тууний хеделгеен, хучний эх уусвэр болдог 
2. Хеделгеений хурдыг багасгаж, хучийг нэмэгдуулнэ 

3. Саалтуурыг хеделгууртэй холбох уурэгтэй 

4. Хеделгуур ажиллаагуй уед краныг салхины болон бусад хучний нелееллеер явуулахгуй байх 

Хариу 3 

Асуулт №37. ШилжYYлэх механизмын редуктор ямар зориулалттай вэ? 

1. Ачааг шилжуулэхэд тууний хеделгеен, хучний эх уусвэр болдог 
2. Хеделгеений хурдыг багасгаж, хучийг нэмэгдуулнэ 

3. Саалтуурыг хеделгууртэй холбох уурэгтэй 

4. Хеделгуур ажиллаагуй уед краныг салхины болон бусад хучний нелееллеер явуулахгуй байх 

Хариу 2 

Асуулт №38. Краныг эргYYлэх механизмын редуктор ямар зориулалттай вэ? 

1. Краны эргэх хэсгийг эргуулэхэд тууний хеделгеен, хучний эх уусвэр болдог 
2. Хеделгеений хурдыг багасгаж, хучийг нэмэгдуулнэ 

3. Саалтуурыг хеделгууртэй холбох уурэгтэй 

4. Хеделгуур ажиллаагуй уед краныг салхины болон бусад хучний нелееллеер эргуулэхгуй 

байх 

 

Асуулт №39. Краныг эргYYлэх механизмын хвдвлгYYP ямар зориулалттай вэ? 

1. Краны эргэх хэсгийг эргуулэхэд тууний хеделгеен, хучний эх уусвэр болдог 
2. Хеделгеений хурдыг багасгаж, хучийг нэмэгдуулнэ 

Хариу 2 
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3. Саалтуурыг хеделгууртэй холбох уурэгтэй 

4. Хеделгуур ажиллаагуй уед краныг салхины болон бусад хучний нелееллеер эргуулэхгуй 

байх 

 

Асуулт №40. Краныг эргуулэх механизмын тоормос ямар зориулалттай вэ? 

1. Краны эргэх хэсгийг эргуулэхэд тууний хеделгеен, хучний эх уусвэр болдог 
2. Хеделгеений хурдыг багасгаж, хучийг нэмэгдуулнэ 

3. Саалтуурыг хеделгууртэй холбох уурэгтэй 

Хариу 1 

4. Хеделгуур ажиллаагуй уед краныг салхины болон бусад хучний нелееллеер эргуулэхгуй 

байх 

Хариу 4 

Асуулт №41. Сумны налууг вврчилж внгийлт вврчилдвг механизмын тоормос ямар 

зориулалттай вэ? 

1. енгийлтийг еерчлех хеделгеен, хучний эх уусвэр болдог 
2. Хеделгеений хурдыг багасгаж, хучийг нэмэгдуулнэ 

3. Саалтуурыг хеделгууртэй холбох уурэгтэй 

4. Хеделгуур ажиллаагуй уед краны сумыг хундийн жингийн болон ачааны нелееллеер 

доош явуулахгуй байх 

Хариу 4 

Асуулт №42. Сумны налууг вврчилж внгийлт вврчилдвг механизмын редуктор ямар 

зориулалттай вэ? 

1. енгийлтийг еерчлех хеделгеен, хучний эх уусвэр болдог 
2. Хеделгеений хурдыг багасгаж, хучийг нэмэгдуулнэ 

3. Саалтуурыг хеделгууртэй холбох уурэгтэй 

4. Хеделгуур ажиллаагуй уед краны сумыг хундийн жингийн нелееллеер доош явуулахгуй 

байх 

Хариу 2 

Асуулт №43. Сумны налууг вврчилж внгийлт вврчилдвг механизмын хвдвлгуур ямар 

зориулалттай вэ? 

1. енгийлтийг еерчлех хеделгеен, хучний эх уусвэр болдог 2 Хеделгеений хурдыг багасгаж, 
хучийг нэмэгдуулнэ 

3. Саалтуурыг хеделгууртэй холбох уурэгтэй 

4. Хеделгуур ажиллаагуй уед краны сумыг хундийн жингийн нелееллеер доош явуулахгуй 

байх 

 

Асуулт №44. Сумны налууг вврчилж внгийлт вврчилдвг механизмын муфта ямар 

зориулалттай вэ? 

Хариу 1 

1. енгийлтийг еерчлех хеделгеен, хучний эх уусвэр болдог 2 Хеделгеений хурдыг багасгаж, 
хучийг нэмэгдуулнэ 

3. Саалтуурыг хеделгууртэй холбох уурэгтэй 

4. Хеделгуур ажиллаагуй уед краны сумыг хундийн жингийн нелееллеер доош явуулахгуй 

байх 

 

Асуулт№45. Аль нь краны ослоосхамгаалаххэрэгсэл биш вэ? 

1. Даац хязгаарлагч 

2. ергех ендрийг хязгаарлагч 

3. Жингийн хязгаарлагч 

Хариу 3 

4. енгийлтийг хязгаарлагч Хариу 3 

Асуулт №46. Аль нь краны ослоос хамгаалах хэрэгсэл биш вэ? 
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1. ергех ендрийг хязгаарлагч 

2. енгийлтийг хязгаарлагч 

3. Овор хэмжээг хязгаарлагч 

4. Краны болон тэргэнцэрийн шилжилтийг хязгаарлагч 

 

Асуулт№47. Аль нь краны ослоосхамгаалаххэрэгсэл биш вэ? 

1. енгийлтийг хязгаарлагч 

2. Краны болон тэргэнцэрийн шилжилтийг хязгаарлагч 

3. Краны ендрийг хязгаарлагч 

4. Эргэлтийг хязгаарлагч 

 

Асуулт №48. Аль нь краны ослоос хамгаалах хэрэгсэл биш вэ? 

1. Краны болон тэргэнцэрийн шилжилтийг хязгаарлагч 

2. Эргэлтийг хязгаарлагч 

3. Краны енгийлт даацын хэмжээг заагч 

4. Краны эргэлтийн хэмжээг заагч 

 

Асуулт №49. Аль нь краны ослоос хамгаалах хэрэгсэл биш вэ? 

1. Эргэлтийг хязгаарлагч 

2. Краны овор хэмжээг заагч 

3. Краны енгийлт даацын хэмжээг заагч 

4. Краны тавилтын тэгш байдлыг заагч 

 

Асуулт №50. Аль нь краны ослоос хамгаалах хэрэгсэл биш вэ? 

1. Краны енгийлт даацын хэмжээг заагч 

2. Краны тавилтын тэгш байдлыг заагч 

3. Бухээгний цонхны тугжээний таслагч 

4. Бухээгний хаалга, люкны тагны тугжээний таслагч 

 

Асуулт №51. Аль нь краны ослоос хамгаалах хэрэгсэл биш вэ? 

1. Краны тавилтын тэгш байдлыг заагч 

2. Эсрэг ачааны таслагч 

3. Бухээгний хаалга, люкны тагны тугжээний таслагч 

4. Гэрэлтуулэг, дуут дохио 

 

Асуулт №52. Аль нь краны ослоос хамгаалах хэрэгсэл биш вэ? 

1. Бухээгний хаалга, люкны тагны тугжээний таслагч 

2. Гэрэлтуулэг, дуут дохио 

3. Салхины хуч хэмжигч анемометр 

4. Краны ендер хэмжигч 

 

Асуулт №53. Аль нь краны ослоос хамгаалах хэрэгсэл биш вэ? 

1. Гэрэлтуулэг, дуут дохио 

2. Краны эргэлт хэмжигч 

3. Салхины хуч хэмжигч анемометр 

4. Краныг салхинд туугдахаас хамгаалах хэрэгсэл 

 

Асуулт №54. Доорх ослоос хамгаалах хэрэгслийн алинд нь твгсгвлийн унтраалга буюу 

таслагч байдаггуй вэ? 

1. ергех ендрийг хязгаарлагч 
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 Краны бYтэц хичээлийн асуултын сан 

/Крантай харьцаж ажилладаг бух ажилчдад/ 

 

 

2. енгийлтийг хязгаарлагч 

3. Эргэлтийг хязгаарлагч 

4. Краны енгийлт даацын хэмжээг заагч 

 

Асуулт №55. Доорх ослоос хамгаалах хэрэгслийн алинд нь твгсгвлийн унтраалга буюу 

таслагч байдаггуй вэ? 

1. Даац хязгаарлагч 

2. Краны болон тэргэнцэрийн шилжилтийг хязгаарлагч 

3. Эргэлтийг хязгаарлагч 

4. Краны тавилтын тэгш байдлыг заагч 

 

Асуулт №56. Доорх ослоос хамгаалах хэрэгслийн алинд нь твгсгвлийн унтраалга буюу 

таслагч байдаггуй вэ? 

1. Салхины хуч хэмжигч анемометр 

2. Краны болон тэргэнцэрийн шилжилтийг хязгаарлагч 

3. Эргэлтийг хязгаарлагч 

4. Бухээгний хаалга, люкны тагны тугжээний таслагч 

 

Асуулт №57. Доорх ослоос хамгаалах хэрэгслийн алинд нь твгсгвлийн унтраалга буюу 

таслагч байдаггуй вэ? 

1. енгийлтийг хязгаарлагч 

2. Краныг салхинд туугдахаас хамгаалах хэрэгсэл 

3. Краны болон тэргэнцэрийн шилжилтийг хязгаарлагч 

4. Бухээгний хаалга, люкны тагны тугжээний таслагч 

 

Асуулт №58. Доорх ослоос хамгаалах хэрэгслийн алинд нь твгсгвлийн унтраалга буюу 

таслагч байдаг вэ? 

1. ергех ендрийг хязгаарлагч 

2. Гэрэлтуулэг, дуут дохио 

3. Салхины хуч хэмжигч анемометр 

 

Асуулт №59. Доорх ослоос хамгаалах хэрэгслийн алинд нь твгсгвлийн унтраалга буюу 

таслагч байдаг вэ? 

1. енгийлтийг хязгаарлагч 

2. Краны енгийлт даацын хэмжээг заагч 

3. Краны тавилтын тэгш байдлыг заагч 

4. Краныг салхинд туугдахаас хамгаалах хэрэгсэл 

 

Асуулт №60. Доорх ослоос хамгаалах хэрэгслийн алинд нь твгсгвлийн унтраалга буюу 

таслагч байдаг вэ? 

1. Краны енгийлт даацын хэмжээг заагч 

2. Краны тавилтын тэгш байдлыг заагч 

3. Бухээгний хаалга, люкны тагны тугжээний таслагч 

4. Салхины хуч хэмжигч анемометр 

 

Асуулт №61. Вандан кранд шилжуулэх механизм нэг байж болохуу? 

1. Болно 
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2. Болохгуй Хариу 2 

Асуулт №62. Дараах крануудаас аль нь сумт краны ангилалд хамаарагдахгуй вэ? 



 Краны бутэц хичээлийн асуултын сан 

/Крантай харьцаж ажилладаг 6YX ажилчдад/ 

 

 

1. еерее явагч кран 

2. Цамхагт кран 

3. Автомашин дээр суурилсан кран 

4. Гуурэн кран 

 

Асуулт №63. Дараах крануудаас аль нь сумт краны ангилалд хамаарагдахгYй вэ? 

1. еерее явагч кран 

2. Цамхагт кран 

3. Автомашин дээр суурилсан кран 

4. Вандан кран 

 

Асуулт №64. Дараах крануудаас аль нь сумт краны ангилалд хамаарагдахгYй вэ? 

1. еерее явагч кран 

2. Цамхагт кран 

3. Автомашин дээр суурилсан 

4. Кабельт кран 

 

Асуулт №65. Дараах крануудаас аль нь сумт краны ангилалд хамаарагдах вэ? 

1. еерее явагч кран 

2. Гуурэн кран 

3. Вандан кран 

4. Кабельт кран 

 

Асуулт №66. Дараах крануудаас аль нь сумт краны ангилалд хамаарагдах вэ? 

1. Цамхагт кран 

2. Гуурэн кран 

3. Вандан кран 

4. Кабельт кран 

 

Асуулт №67. Дараах крануудаас аль нь сумт краны ангилалд хамаарагдах вэ? 

1. Автомашин дээр суурилсан 

2. Гуурэн кран 

3. Вандан кран 

4. Кабельт кран 

 

Асуулт №68. Краны внгийлт вврчлвххэлбэрYYдээс алийг нь илYY бичсэн байна вэ? 

1. Сумыг налуулж енгийлт еерчилдаг 

2. Тэргэнцэрийн шилжилтээр енгийлт еерчилдег 

3. Краны налалтаар енгийлт еерчилне 

 

Асуулт №69. Краны енгийлт вврчлвх хэлбэрYYдээс алийг нь илYY бичсэн байна вэ? 

1. Сумыг налуулж енгийлт еерчилдаг 

2. Цамхагийг налуулж енгийлт еерчилне 

3. Тэргэнцэрийн шилжилтээр енгийлт еерчилдег 

 

Асуулт №70. Краны внгийлт вврчлвх хэлбэрYYдээс алийг нь илYY бичсэн байна вэ? 

1. Ачаа ергех хэрэгслийг налуулж енгийлт еерчилне 

2. Сумыг налуулж енгийлт еерчилдаг 
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 Краны бYтэц хичээлийн асуултын сан 

/Крантай харьцаж ажилладаг бух ажилчдад/ 

 

 

Асуулт №71. Аль нь вврввявагч краны доорх ангилалдхамаарахг^^й вэ? 

YYH6: Обьект хооронд шилжих байдлаараа 

1. Автомашин дээр тоноглогдсон 

2. Трактор дээр тоноглогдсон 

3. Конвейер дээр тоноглогдсон 

4. Хевегч дээр тоноглогдсон 

5. еерийн гинжит болон дугуйт явах ангитай 

 

Асуулт №72. Аль нь вврвв явагч краны доорх ангилалд хамаарахгYй вэ? 

YYHd: Обьект хооронд шилжих байдлаараа 

1. Автомашин дээр тоноглогдсон 

2. Трактор дээр тоноглогдсон 

3. Танкан дээр тоноглогдсон 

4. Хевегч дээр тоноглогдсон 

5. еерийн гинжит болон дугуйт явах ангитай 

 

Асуулт №73. Аль нь вврвв явагч краны доорх ангилалд хамаарахгYй вэ? 

Yy.нд: Обьект хооронд шилжих байдлаараа 

1. Автомашин дээр тоноглогдсон 

2. Трактор дээр тоноглогдсон 

3. Нисэх онгоц дээр тоноглогдсон 

4. Хевегч дээр тоноглогдсон 

5. еерийн гинжит болон дугуйт явах ангитай 

 

Асуулт №74. Аль нь вврвв явагч краны доорх ангилалд хамаарахгYй вэ? 

Yy.нд: Сумны байдлаараа 

1. Сумтай 

2. Гуськатай 

3. Цамхагтай 

 

Асуулт №75. Аль нь вврвв явагч краны доорх ангилалд хамаарахгYй вэ? 

Yy.нд: Сумны байдлаараа 

1. Сумтай 

2. Тэргэнцэртэй 

3. Гуськатай 

 

Асуулт №76. Аль нь цамхагт краны доорх ангилалд хамаарахгYй вэ? 

YYнд: ЭргYYлэх механизмын байрлалаараа 

1. Дээрээ байрлалтай 

2. Дундаа байрлалтай 

3. Дороо байрлалтай 

 

Асуулт №77. Аль нь цамхагт краны доорх ангилалдхамаарахгYй вэ? 

YYнд: ЭргYYлэх механизмын байрлалаараа 

1. Дээрээ байрлалтай 

2. Хажуудаа байрлалтай 
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3. Дороо байрлалтай Хариу2 

Асуулт №78. Аль нь цамхагт краны доорх ангилалдхамаарахгYй вэ? 

Yy.нд: Эсрэг ачааны байрлалаараа 



 Краны бYтэц хичээлийн асуултын сан 

/Крантай харьцаж ажилладаг бух ажилчдад/ 

 

 

1. Дээр байрлалтай 

2. Дор байрлалтай 

3. Дундаа байрлалтай 

 

Асуулт №79. Аль нь цамхагт краны доорх ангилалд хамаарахг'^^й вэ? 

YYH6: Эсрэг ачааны байрлалаараа 

1. Д4ээр байрлалтай 

2. Хажуу байрлалтай 

3. Дор байрлалтай 

 

Асуулт №80. Аль нь цамхагт краны доорх ангилалдхамаарахгYй вэ? 

YYH6: Тэргэнцэрийн шилжYYлэх механизмын хувьд 

1. Дугуйндаа хеделгууртэй 

2. Татлагаар шилждэг 

3. Шингэнээр шилждэг 

 

Асуулт №81. Аль нь цамхагт краны доорх ангилалдхамаарахгYй вэ? 

YYHd: Тэргэнцэрийн шилжYYлэх механизмын хувьд 

1. Дугуйндаа хеделгууртэй 

2. Татлагаар шилждэг 

3. Хийгээр шилждэг 

 

Асуулт №82. Аль нь гYYPэн краны доорх ангилалдхамаарахгYй вэ? 

YYHd: Оргвх механизмаараа 

1. Зевхен ундсэн ергех механизмтай байна 

2. Ундсэн, туслах ергех механизмтай байна 

3. Зевхен туслах ергех механизмтай байна 

 

Асуулт №83. Аль нь вандан /козл/краны доорх ангилалд хамаарахгYй вэ? 

YYHd: Хийцээрээ 

1. Консольтой 

2. Консольгуй 

3. Давхар консольтой 

 

Асуулт №84. Аль нь вандан/козл/краны доорх ангилалдхамаарахгYй вэ? 

YYHd: Хийцээрээ 

1. Консольтой 

2. Консольгуй 
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3. Консоль хэлбэрийн Хариу3 
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