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عمليات فحص املكابح املنتظمة

إن الوظائف األساسية للسيارات هي “القيادة ،واالنعطاف والتوقف” ،ويعد
“التوقف” من أهم الوظائف عىل صعيد السالمة .لهذا السبب ،نود مناقشة
مسألة عمليات فحص املكابح املنتظمة للشاحنات.

تتلف هذه القطع املطاطية مع مرور الوقت نتيج ًة لالهتزازات املتكررة ،فضال
عن التمدد والضغط ،وهذا ميكن أن يؤدي إىل انكامش الصاممات وكذلك
ترسب الهواء الذي ميكن أن يسبب مشاكل يف نظام املكابح.

كام هو موضح يف اإلصدار رقم  ،12فإن عمليات الفحص اليومية هامة ج ًدا
من منظور السالمة ،وكذلك عىل صعيد تجنب املشاكل عىل الطريق وتقليل
تكاليف اإلصالح .وباإلضافة إىل عمليات الفحص اليومية ،فإن هينو تويص
العمالء بالقيام بعمليات فحص منتظمة كشكل من أشكال الصيانة الوقائية
عىل فرتات مختلفة تب ًعا لظروف التشغيل الخاصة بهم.
يف هذه املقالة ،نود أن نسلط الضوء عىل  HINO 700 Seriesكمثال لنقدم
لقرائنا قامئة بقطع املكابح الرئيسية التي نويص باستبدالها يف وقت عمليات
الفحص املنتظمة ،كام نود أن نقدم وصفًا موج ًزا للمشاكل املحتملة التي قد
تنشأ إذا مل يتم استبدال هذه األجزاء أو صيانتها بشكل صحيح .ونذكر بداي ًة
( )1خراطيم املكابح :تنقل خراطيم املكابح الضغط الالزم لتنشيط املكابح.
وقد تؤدي الخراطيم املتصدعة أو املتشققة إىل ترسب الهواء أو الوقود ،فضالً
عن تلف املكابح )2( .غشاء حجرة املكابح :ترسل هذه الهواء املضغوط
إىل املكبس يف الحجرة لتنشيط املكابح .وقد يؤدي تردي مكوناته الداخلية
املطاطية بسبب التمدد والضغط إىل ترسب الهواء أو التشغيل الخاطئ،
والذي يؤدي بدوره إىل خلل يف أداء املكابح )3( .القطع املطاطية املستخدمة
يف صاممات هواء املكابح التي تنظم قوة الكبح من خالل إرسال أو وقف
الهواء املضغوط بشكل متقطع استجابة إىل حركة دواسة املكابح.

وكإرشاد توجيهي ،فإن هذه املكونات الثالثة ،)3( - )1( ،يجب أن تستبدل
كل  24شه ًرا )4( .املوسع :يفعل املوسع حذاء املكابح إلنتاج قوة الكبح.
يؤدي تردي مادة التشحيم يف املوسع وتلف أجزائه املطاطية إىل تلف كبري
يف املوسع أو انكامشه ،مام يؤدي يف النهاية إىل تلف املكابح .ويجب استبدال
هذا املكون عاد ًة كل  60000كم )5( .مجفف الهواء :هذا الجزء يضمن أن
تغذية الهواء خالية من الرطوبة أو الزيت .قد تدخل الرطوبة إىل مكونات
املكابح إذا تدىن أداء املجفف بسبب التصاق زيت أو ألسباب أخرى ،وقد
يؤدي هذا بدوره إىل تآكل وتردي قطع مختلفة ،مام يؤدي يف النهاية إىل تلف
نظام الهواء بأكمله .يجب استبدال املجفف كل  60000كم أو  12شه ًرا .عند
استبدال املجفف ،تحقق أيضً ا من إحكام الشد وقم بإجراء التعديالت حسب
الرضورة.

4

موسع.
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وباإلضافة إىل هذه املجاالت املتعلقة باملكابح ،هناك العديد من النقاط التي
تحتاج إىل فحصها خالل عمليات الفحص املنتظمة .وسيتم التطرق إىل هذا
بالتفصيل يف دليل املالك لذا احرص عىل الرجوع له .وسنقوم أيضً ا بالرتكيز
عىل هذه النقاط املختلفة يف املقاالت التالية لذا يرجى الرجوع إىل هذه
املقاالت أيضً ا.

خراطيم املكابح.
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غشاء حجرة املكابح.
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مادة التجفيف يف مجفف الهواء.
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قطع مطاطية لصاممات املكابح.
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هينو تواصل سعيها لتحقيق الجودة.

هينو هي عالمة تجارية مخصصة "لألفراد".
إننا نؤمن بأن إمكاناتنا التقنية وخدماتنا
عالية الجودة التي سعينا لتحقيقها هي
مثرة إمكانيات وشغف أفراد طاقم هينو.
هينو هي مثرة جهود "أفرادها".

رؤية هينو

جودة ومزايا عملية وسعر
معقول
يشكل التوازن األمثل بني
العنارص املختلفة مبا يف ذلك
املذكورة أعاله العالمة املميزة
ملنتجات هينو.
يوشيهيدي مائيدا،
املدير اإلداري األعىل ،عضو مجلس
اإلدارة ،هينو موتورز

كيف ستكون إجابة العديد من املصنعني الذين ينتجون منتجات يابانية
معروفة ر ًدا عىل السؤال املطروح “ما هي نقاط القوة التي تكمن يف
املنتجات املصنوعة يف اليابان؟”
يقول السيد يوشيهيدي مائيدا ،املدير اإلداري األعىل وعضو مجلس اإلدارة
ورئيس قسم التطوير التقني“ :أعتقد أن عىل املنتج تقديم وظائف ذات
مهام هامة وجودة موثوق بها وسالمة إىل جانب السعر املعقول .وهذا
باعتقادي هو التميز الجوهري يف املنتجات اليابانية” .كام يقول السيد
مائيدا ،هناك سبب يجعل هينو تحمل “تفوق املنتجات اليابانية” .دعنا
نفرتض ،عىل سبيل املثال ،أننا نطور منتج تم تجهيزه مبجموعة واسعة
من التقنيات املتقدمة لتمييزه عن منافسينا .إذا كان املنتج مكلف للغاية
ويصعب استخدامه من قبل رشيحة كبرية من املستخدمني ،فإنه لن
يلقى روا ًجا يف السوق العاملية بغض النظر عن مدى تطور املنتج وتعدد
وظائفه.
“ما هي طبيعة املنتجات التي يتوجب عىل هينو صنعها ليتم اختيارها
واالستمرار يف استخدامها من قبل عدد أكرب من العمالء يف جميع أنحاء
العامل؟ عندما نظرت إىل األمر من هذا املنظور ،شعرت بحاجة ماسة
إىل إعادة النظر يف مواضع القوة لدينا باعتبارنا صانع ياباين للسيارات
التجارية يف سوق نواجه فيه رشكات مصنعة منافسة من جميع أنحاء
العامل“ .ما هي املجاالت التي يتفوق فيها املصنعني اليابانيني يف السوق
العاملية؟ إن اإلجابة عىل هذا السؤال  -وهو السؤال الذي تطرحه هينو
عىل نفسها باستمرار بوصفها رشكة -متضمنة يف إجابة السيد مائيدا يف
بداية هذه املقالة .يقول السيد مائيدا“ :من املهم العودة إىل أصولنا
أو’مواضع القوة يف املنتجات اليابانية’ من حيث التطورات التكنولوجية
وعمليات ضامن الجودة ،وأعتقد أن هذا ينطبق بصفة خاصة يف السوق
العاملية يف مرحلة ما بعد ليامن”.
“أوال وقبل كل يشء ،حتى نكون صانعني قادرين عىل تقديم أداء
وتكنولوجيا وجودة وسالمة ذات مستوى عاملي يجب أن نسعى إىل
تقديم موثوقية ممتازة .ويجب أن نسعى لتقدميها بسعر معقول” .ال
ميكننا إنتاج منتجات لنتباهى بها بحيث تكون ذات تصاميم راقية أو
مجهزة مبقدار كبري من التقنيات.
يقول السيد مائيدا أن العالمة املميزة ملنتجات “صناعة هينو” يجب أن

مهندسا.
السيد مائيدا هو املدير اإلداري األعىل يف مخترب اختبار وحدة املحرك .وقد شارك يف عملية تطوير محرك ملدة 25عا ًما بوصفه
ً

تحقق التوازن األمثل بني مستويات عدة من العوامل مثل الجودة التي
ميكن لعمالئنا االعتامد عليها والوظائف التي يحتاجها عمالئنا بالفعل
والسعر املعقول“ .باختصار ،يجب أن يوفر املنتج املثايل ‘منتج جيد بسعر
معقول’ أود أن يكون هدفنا تقديم منتج جيد بسعر معقول استجابة
ملختلف احتياجات العمالء الذين يطالبون مبواصفات مناسبة للبلد
واملكان والظروف املحددة التي سيتم استخدم شاحناتهم بها”.
“البنيوية” هي واحدة من املفاهيم التي توظفها هينو لتحقيق هذه
الرؤية .ومن خالل تطوير برامج السيارات األساسية وخطط الوحدة
واملوديالت األساسية يف مقر هينو يف اليابان ،ومن خالل تنفيذ تصميم
موديالت مخصصة وتجميع/تنقيح ،وبناء جسم/تعديل وغريها من
املهام يف بعض مراكز التطوير املحلية الواقعة يف أماكن أكرث قربًا للعمالء
الدوليني إىل أقىص حد ممكن ،سنكون قادرين عىل تطوير أنواع مختلفة
من املنتجات الجيدة بسعر معقول .وميكن أن يكون القراء عىل معرفة
بهذا املفهوم ألننا ب ّينا هذا يف نفس الصفحة يف اإلصدار السابق .وباإلضافة
إىل تقديم املنتج الجيد الذي يطلبه عمالئنا بسعر معقول ،عىل سبيل
املثال من خالل املساهمة يف أساس أعامل عمالئنا ملدة  10أو حتى 20

سنة بصنع منتجات موثوق بها مع عدد أقل من األعطال والحفاظ عىل
جودة قطع الغيار والسعي إىل تحقيق سهولة الصيانة ،فإنه يتوجب علينا
أال ننىس تعزيز خدمات ما بعد البيع والخدمات بشكل عام كعنارص
أساسية ملنتجات هينو ،مام يعني أن علينا تحسني معدل توريد قطع
الغيار بحيث يستطيع عمالئنا االستمرار يف تشغيل سياراتهم دون التأثري
عىل أداء منتجاتنا” .ويواصل السيد مائيدا حديثه بالقول إن األمر األهم
هو مشاركة هذه الرؤية بني جميع موظفي هينو بحيث تبقى منتجاتنا
محل ثقة العمالء يف جميع أنحاء العامل.
“عندما نعمل مع أشخاص يشاركوننا رؤيتنا وشغفنا بهينو ،ممن يتمتعون
ويتحمسون ج ًدا للعمل يف هينو ،حينها فقط أعتقد أننا نستطيع إنتاج
املنتجات التي نتصورها”“ .الناس هم الكنز األمثن بالنسبة لنا”  -قد يكون
هذا وحده العنرص األهم للمنتجات “صناعة هينو” التي يتم تطويرها
استنا ًدا إىل سعينا لتحقيق رضا العمالء.

هينو عىل دراية بالطريق الذي ينبغي أن تسلكه.

يوفر هذا املخترب بيئات مامثلة لتلك التي يتم استخدام املحركات فيها
لتفقد األداء ذو االنبعاثات املنخفضة ،الخ.

إنتاجية ،وبهذا يتوجب علينا مساعدة عمالئنا عىل جني األرباح .ومبا أنه من الفحص التي تسمى مقاعد اختبار االنبعاثات باستخدام أساليب فحص مناسبة
املتوقع أن تستخدم يف ظروف قاسية ،فيجب أن تكون مهيأة وعىل مستويات للتحقق من مطابقتها لجميع اللوائح القانونية من حيث تكوين انبعاث
غازية وغريها من العوامل .باإلضافة إىل ذلك ،تم تحديد األساليب املناسبة
عالية من “الجودة” التي تستمر يف تلبية توقعات العمالء يو ًما بعد يوم.
وأضاف “إننا نقوم بإجراء عمليات الفحص لضامن الجودة يف كل جزء ووحدة لفحص كل جزء من األجزاء التي تشكل وحدات مختلفة .عىل سبيل املثال،
من مكونات منتجاتنا ،وأيضً ا يف كل عملية من عمليات التصنيع وبعد االنتهاء يتم استخدام أجهزة القياس ثالثية األبعاد وغريها من مرافق الفحص األخرى
إلجراء فحوصات صارمة عىل مطابقة هذه الوحدات لرسومات التصميم
من صنع املنتج وهيكل الشاحنة .وبشكل عام ،نقوم بفحص أكرث من 2000
الخاص بها .وال يسمح سوى للقطع والوحدات التي اجتازت فحوصات ضامن
بند ”.مع هذا العدد من البنود التي تخضع للفحص فحسب ميكننا أن نرى
الجودة الصارمة بأن يتم تجميعها يف شاحنة هينو.
مدى دقة وشمول عمليات ضبط الجودة التي تطبقها هينو عىل منتجاتها.
ويجب أن تجتاز عمليات فحص صارمة يف كل عملية من عمليات التجميع
ويف حني أن جميع األقسام يف هينو تعمل م ًعا كفريق واحد لضامن “الجودة” وإال فلن يسمح لها بامليض قد ًما إىل العملية املقبلة .وحتى بعد أن تجتاز
التي نفخر بها يف السوق العاملية ،فإن القسامن اللذان يعمالن مبجال الجودة الشاحنة العملية برمتها ،فإن األمر لن ينتهي عند هذا الحد .يجب أن تخضع
بشكل منفرد هام قسم ضبط الجودة وقسم ضامن الجودة .وباختصار ،يعمل هذه الشاحنات بعد ذلك ملا يعرف بعمليات فحص الشاحنة املنتهية من
قسم ضامن الجودة عىل اإلرشاف وإدارة عمليات ضامن جودة منتجات هينو .قسم ضبط الجودة ،والتي تشمل عمليات فحص جودة متنوعة مثل أداء
يف حني يعمل قسم ضبط الجودة “كحارس” لجودة املنتجات التي يتم شحنها الكبح ورسعة السيارة وزاوية توجيه اإلطارات ومحور ضوء املصابيح الرئيسية
األمامية وترسب املياه وغريها من البنود .باإلضافة إىل ذلك ،ينتقي قسم ضامن
من مصانعنا.
الجودة بشكل عشوايئ عد ًدا من الشاحنات من بني الشاحنات املصنعة يف
حظي فريق األخبار لدينا بفرصة مشاهدة بعض العمليات التي تنفذ لضامن ذلك اليوم ،ويقوم بتنفيذ عمليات تدقيق جودة تفصيلية يف عملية منفصلة
الجودة عىل أرض الواقع يف جميع أرجاء خط تجميع الشاحنات الثقيلة يف مقر متا ًما .يف حني أن هذا كله يعد أم ًرا متوق ًعا بطبيعة الحال بصفتنا رشكة
هينو الرئييس واملصنع .يف جميع مراحل عملية التجميع ،التي تتكون من  16مصنعة ،إال أنه ال ميكننا سوى أن نقدر نظام ضامن الجودة هذا.
عملية فرعية ،استطعنا مشاهدة العاملني أثناء تجميعهم للوحدات املختلفة يف
الشاحنات بدقة وعناية ورسعة؛ وهي الوحدات التي اجتازت اختبارات فحص ملن تعود مثار هذه “الجودة”؟ يقول السيد كونييش املدير العام لقسم ضامن
الجودة يف عملية أخرى .عىل سبيل املثال ،تم اختبار وحدات املحرك يف مرافق الجودة“ :إنها تعود لعمالئنا”.

اجتازت شاحنة  Hino 700 Seriesمصنعة حديثًا للتو سلسلة من
عمليات الفحص الصارمة بعد اكتامل صنع املركبة.

تكنو لوجيا هينو

املنتجات التي تجتاز اختبار الجودة الصارم هي وحدها التي
ميكن تشغيلها يف كافة أرجاء العامل عىل أنها شاحنات هينو.
ساتويش ساكاي ،املدير العام ،قسم ضبط الجودة
هريوشيغي كونييش ،املدير العام ،قسم ضامن الجودة ،مصنع هينو
لنفرض أن لديك منت ًجا مجه ًزا بأحدث التكنولوجيا .وأظهر هذا املنتج أدا ًء
ممتازًا يف كل مرة يتم استخدامه فيها ،فال ينبغي أن نفرتض أن استخدام
التكنولوجيا املتقدمة هي السبب األسايس وراء هذا األداء .بل يكمن سببه فيام
ميتاز به املنتج من “الجودة” التي تتيح له تقديم األداء األفضل .ومهام كانت
هذه التكنولوجيا متقدمة ،فإنها مبجملها لن تكون مجدية إذا كان املنتج ال
يعمل بشكل صحيح أو إذا كان رسيع العطب ،األمر الذي يجعل املنتج غري
صالح لالستعامل .إن ضامن الحفاظ عىل مستويات “الجودة” التي تواصل

السيد ساكاي ،املدير العام لقسم ضبط الجودة.

تقديم أدا ًء يريض العمالء بغض النظر عمن يستخدم املنتجات هي املهمة
الجوهرية للمصنعني.
يقول السيد ساتويش ساكاي ،املدير العام لقسم ضبط الجودة“ :نعم ،إن
مهمتنا هي مواصلة تقديم منتجات جيدة يو ًما بعد يوم .ولكن ضامن تحقيق
هذا هو يف الواقع أمر صعب ج ًدا” .سنعرف قري ًبا ما يعنيه السيد ساكاي
بكلمة “صعب” .منتجات هينو من املركبات التجارية هي عبارة عن أصول

فحص ترسب املياه يف املقصورة هو الفحص األخري من بني عمليات الفحص التي تتم
بعد اكتامل صنع املركبة.

يتألف التجميع من  16عملية يف املجمل.

يجب تسجل قيم عزم الشد لجميع صواميل العجالت لغايات التتبع.

فيجب علينا تصحيح هذا الوضع يف أرسع وقت ممكن والتأكد من أن املشكلة لن
“دعنا نفرتض أن هناك مشكلة يف منتج واحد من أصل  10000منتج ُمص ّنع.
ففي حني ال ميثل هذا إحصائ ًيا سوى  0,01٪بالنسبة لنا ،إال أن املشكلة بالنسبة تحدث أب ًدا مرة أخرى .وتضمن وظيفة ضامن الجودة التي نقدمها تحقيق هذا”.
ألن شاحنات هينو قد اجتازت اختبارات الجودة الصارمة والشاقة التي فرضتها عىل
للعميل الذي قام برشاء الشاحنة تشكل نسبة  .100٪لهذا السبب فأننا يف
هينو ال نقبل املساومة فيام يتعلق بضامن الجودة ونعمل بجد للحد من عدد نفسها ،فقد اكتسبت التقدير يف جميع أنحاء العامل لجودتها املمتازة.
املشكالت لتصل إىل ‘الصفر’ قدر اإلمكان .وال تقترص الجودة عىل منتجاتنا
* متت مراعاة كافة تنبيهات السالمة االحتياطية خالل التقاط الصور.
فحسب ،وإمنا تشمل أيضً ا خدماتنا ،إىل جانب التحسني املستمر يف جودة سري
كُرست جميع التقنيات البتكار أفضل منتجات هينو لك.
عملنا التي متكننا من تعزيز منتجاتنا وخدماتنا .إذا حدثت املشكلة فعالً،

كانت هينو هي من أوائل من قام بإدخال فاحص نظام املكابح املانع لالنغالق يف قطاع
صناعة الشاحنات .يقف السيد موري ،املرشف األعىل يف قسم ضبط الجودة أمام الفاحص.

السيد كونييش ،املدير العام لقسم ضامن الجودة.

صوت مالك هينو

هينو ،ألن هناك أسبا ًبا ليقع عليها االختيار.

الشاحنات هي ليست اليشء الوحيد الذي تقدمه هينو .من أهم األهداف التي تسعى هينو لتحقيقها هي "إيجاد" أكرب قدر ممكن من "األسباب ليقع
عليها االختيار" أيًا كان املنتج أو الخدمة التي تقدمها هينو ،أو املكان الذي يتم تسويقها فيه ،و"إيجاد" عالقات مع عمالئنا أساسها الثقة .يف هذا القسم،
نقدم للقراء الرشكات التي تستخدم شاحنات هينو .نود أن نقدم لكم ملحة عن الكيفية التي تخدم بها شاحنات هينو عمالئنا حول العامل وذلك من خالل
سؤالهم عن األسباب التي دفعتهم الختيار هينو.
*تعرض آراء العمالء برتتيب أبجدي حسب اسم البلد.

للحصول عىل قصص أكرث تفصيالً حول ماليك هينو ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين التايل:

أطلع العامل بأرسه عام يختلجك من مشاعر.

إننا ندعو حال ًيا ماليك هينو للظهور يف قسم "صوت ماليك هينو"!
أطلع معجبي هينو اآلخرين حول العامل بشعورك حيال منتجات هينو.
يرجى االتصال مبمثيل هينو املحليني لديك ملعرفة التفاصيل.

http://www.hino-global.com/products/owners_voice/index.html

سنغافورة /رشكة هوب منغ لخدمات النقل
توين تشوا ،مدير العمليات التنفيذي

الكويت  /أبيات ميجا ستور
يارس حسن عبول ،عضو مجلس اإلدارة ،أيوب بشري الباذان ،سائق

تأسست رشكة هوب منغ لخدمات النقل قبل  35عا ًما ،وهي واحدة من
الرشكات الرئيسية التي تقدم الخدمات اللوجستية يف سنغافورة .ومتتلك الرشكة
حال ًيا أربع شاحنات  .HINO 700 Seriesيقول السيد توين تشوا“ :لقد لفت
انتباهنا قوة وتصميم شاحنات هينو ،وبدأنا استخدامها منذ  10سنوات .وإننا
نواصل استخدام هذه الشاحنات بسبب املتانة املمتازة التي تتضح جل ًيا يف
إطارها القوي الذي ميكن استخدامه للرافعات املحمولة عىل شاحنات ،عىل
سبيل املثال” وأضاف واصفًا مزايا خدمات هينو ملا بعد البيع “بفضل برنامج
عناية هينو ،أصبح مبقدورنا خفض تكلفة القطع”“ .هينو هي عالمة تجارية
موثوق بها للغاية وتدر شاحناتها األرباح عىل رشكتنا .ونحن نتطلع بشوق إىل ما
ستضيفه هذه الشاحنات يف املستقبل”.

أبيات هي أكرب متجر بيع بالتجزئة يف الرشق األوسط ،حيث يقدم مجموعة
متنوعة من املنتجات والخدمات املتعلقة باملباين السكنية والتطوير العقاري.
ومنذ افتتاحه قبل عامني ،مل تستخدم الرشكة سوى شاحنات هينو وهي تشغل
اآلن أسطوال من  20شاحنة .ويقول السيد يارس حسن عبول عضو مجلس إدارة
الرشكة“ :قررنا اعتامد هينو بنا ًء عىل ما تتمتع به من سمعة ممتازة عىل صعيد
تحقيق الكفاءة االقتصادية وقوة التحمل وأداء املحرك .باستخدام شاحنات
هينو ،استطعنا تحسني كفاءة أعاملنا ومبيعاتنا عىل السواء .ليس لدينا أي
خطط يف الوقت الحايل الستبدال هذه الشاحنات بشاحنات أخرى” ،وقال أحد
سائقي الرشكة وهو السيد أيوب بشري الباذان“ :أحب كث ًريا هذه الشاحنات ألن
قيادتها مريحة حتى ملسافات طويلة”.

سيكون برنامج عناية هينو التايل مميز يف رايل
داكار .2011

اململكة العربية السعودية  /مؤسسة املواد
املالك  /السيد سامر غالب زين الدين

فازت هينو يف البطولة عن فئة سلسلة إنتاج الشاحنات ،وحققت املرتبة
األوىل والثانية عن فئة أقل من  10لرتات!

مؤسسة املواد هي رشكة متخصصة يف تصنيع وتوزيع الرخام .السيد سامر غالب
زين الدين ،مالك الرشكة ،يخربنا كيف ساعدت هينو يف أعامله“ :لقد بدأنا العمل
يف هذا املجال منذ  10سنوات فقط ،ولكن سمعت الكثري عن سمعة هينو منذ
أكرث من  20عا ًما .يف عام  ،2009قمنا برشاء شاحنة  HINO 300 Seriesواحدة
و شاحنة  HINO 500 Seriesواحدة .وعىل الرغم من أن كلتا الشاحنتني كانتا
تقطعان مسافة  250 – 200كم باملتوسط يوميًا ،إال أنهام استمرتا يف تحقيق أداء
قوي .إن ثقتي يف هذه الشاحنات تزداد يو ًما بعد يوم .أنا مقتنع بالجودة العالية
لشاحنات هينو ،وبأنها عىل درجة كافية من املوثوقية متكنها من تحمل الصعاب
يف كل يوم .أنا معجب أيضً ا بنظام الخدمة املمتازة حيث ميكننا الحصول عىل
الخدمة يف غضون فرتة زمنية محددة”.

العدد القادم خاص برايل داكار  ،2011الذي اجتازت هينو  20سباقًا منه
عىل التوايل منذ اشرتاكها أول مرة يف عام .1991
ال تف ّوت فرصة قراءته!

صيانة هينو عالية الجودة املشهورة عىل نطاق عاملي .كام نقدم خصومات
حرصية عىل األسعار ألعضاء برنامج رعايتنا يف حال ظهور نفقات أخرى،
مع خصومات تصل إىل  ٪ 40عىل قطع الغيار و  ٪ 30عىل أجرة العمل”.
ويوضح السيد تشيا يوو بينغ أن هذه الخدمة تساعد عمالئها عىل خفض
التكاليف ،وكونها توجد املزيد من نقاط االتصال مع عمالئها ،فهي أقدر
عىل البقاء عىل اطالع باحتياجات عمالئها وتعزيز خدمات الصيانة الخاصة
بهم .ما رأي العمالء بخدمة الصيانة؟ دعونا نكتشف ذلك.

أصبحت رشكة بورنيو موتورز وكيالً لهينو يف عام .2006

السيد تشيا يوو بينغ ،مدير قسم الصيانة وقطع الغيار.

يقول السيد توين تشوا مدير العمليات التنفيذي يف رشكة هوب مينع
لخدمة النقل ،التي تعمل يف نقل البضائع العامة يف سنغافورة“ :قمنا
باقتناء شاحنات هينو منذ حوايل  10سنوات .واستند قرارنا يف استخدام
شاحنات هينو عىل ما متتاز به عالمتها التجارية من موثوقية وعىل تصميم
الشاحنات .مع برنامج عناية هينو ،أصبحت عمليات الفحص والتصليح

خالية من املتاعب ،ومنت ثقتنا برشكة بورنيو موتورز .تكاليف خدمة الصيانة
املعقولة مشمولة يف سعر رشاء املركبة ،وهذا يؤدي يف النهاية إىل توفري يف
التكاليف” .وقد حظينا أيضً ا بفرصة التحدث مع السيد ألفريد هاو من رشكة
خدمات هوب سون تشيونغ املحدودة الخاصة ،وهي رشكة متخصصة يف
مشغالت محطات حاويات الشحن .يقول السيد هاو“ :برنامج عناية هينو وفر
علينا الوقت والتكاليف .ال داعي ألن نقلق حول مصادر قطع الغيار أو تنظيم
الدفع ،وتتم العناية بشاحناتنا من قبل رشكة بورنيو موتورز منذ سنتني .منت
ثقتنا يف هينو وبورنيو موتورز منذ أن بدأنا باستخدام خدمة الصيانة هذه”.
من خالل االستامع إىل هذه التعليقات ،تذكرنا الدور الهام لخدمات الصيانة يف
مساعدة العمالء عىل تحقيق أقىص قدر من أوقات العمل لشاحناتهم وخفض
تكاليف التشغيل ،وذلك ألن الشاحنات متثل أصوالً إنتاجية لعمالئنا .وباإلضافة
إىل برنامج رعاية هينو ،تقدم هينو أيضً ا الربنامج الجديد “صيانة فائقة الرسعة”

خدمة هينو يف املقدمة

“برنامج عناية هينو” -هو بلورة اللتزامنا بالسعي إىل تحقيق
مستويات أعىل من الريادة يف خدمات الصيانة تفوق أي وقت مىض.

السيد تشيا يوو بينغ ،مدير قسم الصيانة وقطع الغيار
رشكة بورنيو موتورز
ميكن للمرء القول أن املنتجات وخدمات الصيانة هام وجهان لعملة
واحدة .فحتى لو كان املنتج قاد ًرا عىل تقديم أداء ممتاز ،فإن خدمات
الصيانة ذات الجودة العالية ال غنى عنها لضامن قدرة العمالء عىل
استخدام املنتج بطأمنينة وراحة بال .وهذا ينطبق بشكل أكرب عىل منتجات
مثل الشاحنات – وهي املنتجات التي تواجه متطلبات استخدام قاسية يف
كل يوم -التي تحتاج خدمات صيانة رسيعة ودقيقة مع عناية بالتفاصيل
وجودة عالية .هذا هو السبب الذي يجعل هينو التي هي عالمة تجارية
للمنتجات تلتزم بأن تكون عالمة تجارية لخدمة الصيانة بالقدر ذاته .وقد
بينا عدة مرات يف هذا اإلصدار كيفية تركيز هينو باستمرار عىل تقديم
خدمات الصيانة من منظور العمالء .ويف هذا اإلصدار ،نود أن نعرف القراء
عىل نوع من أنواع الصيانة التي انبثقت من هذا املنطلق ،إنها خطة حزمة
الصيانة املسامة “برنامج عناية هينو”.

السيد توين تشوا (يسار) من رشكة هوب مينع لخدمة النقل.

يقول السيد تشيا يوو بينغ من رشكة بورنيو موتورز والذي يعمل موز ًعا
لهينو يف سنغافورة موض ًحا“ :إنه عبارة عن برنامج يضم حزمة من خدمات
الصيانة إما لسنة واحدة أو سنتني .يستطيع العمالء رشاؤه يف الوقت الذي
يشرتون فيه الشاحنة ،وهو يشمل تقديم أعامل صيانة بسعر مخفض
مقابل دفع رسم .”،قدمت الرشكة هذه الخدمة يف عام “ .2009بدأ برنامج
“عناية هينو” من قبل رشكة بورنيو موتورز .ونحن عىل ثقة بأن هذه
الخدمة تقدم أفضل حزمة من خدمات الصيانة التي تعطي القيمة التي
تضاهي ما تم دفعه من املال يف املدينة .نحن ال نقدم أسعا ًرا تنافسية
فحسب ،ولكننا أيضً ا نضمن جودة خدمات الصيانة التي نقدمها .ولصيانة
شاحنات هينو ،فإننا ال نستخدم سوى أحدث املرافق وأحدث معدات
التشخيص وأدوات صيانة خاصة وقطع غيار هينو أصلية .إننا ال نعهد سوى
لفنيي هينو املؤهلني بالقيام بصيانة شاحنات عمالئنا ممن يحملون فلسفة

السيد ألفريد هاو (الثاين من اليمني) يف رشكة خدمات هوب سون تشيونغ املحدودة الخاصة.

فنيو هينو املؤهلني يف رشكة بورنيو موتورز.

تحظى خطة حزمة الصيانة الخاصة “بربنامج عناية هينو”
بشعبية كبرية بني العمالء.

لتقصري الفرتة الزمنية الالزمة ألعامل الصيانة املطلوبة.
“يف خدمة الصيانة هذه ،قمنا برتتيب قامئة األولوية لتقليل وقت التسجيل
وتخفيض الوقت الذي تستغرقه خدمة الصيانة وتنفيذ تخطيط املوارد
لتعزيز الكفاءة العملية” .بورنيو موتورز هي أول موزع خارج اليابان ينفذ
خدمة الصيانة هذه ،التي من املقرر أن تشغل يف تايالند واسرتاليا وبلدان
أخرى يف جميع أنحاء العامل .سنقدم معلومات معمقة حول خدمة الصيانة
هذه يف إصدار قادم.

يف نهاية املقابلة ،قال السيد تشيا يوو بينغ أن هدف رشكة بورنيو موتورز
هو “أن تصبح موزع هينو األكرث تركي ًزا عىل العمالء يف العامل” .هذا االلتزام
يتوافق ويتطابق مع التزام عالمة هينو التجارية تجاه خدمات الصيانة
الخاصة بها.

هينو...ارتقاء مستمر بجودة الخدمة!

نشاط خدمة العمالء

لتقديم خدمات من منظور العميل .الحفاظ عىل التوافق بني
القول والفعل هو النهج السلويك الذي نسعى له.
رشكة قوانغتشو ينغجون للتجارة املحدودة/املدير العام،
السيد ليانغ غوانغ مينغ

وفقًا ألرقام الناتج املحيل اإلجاميل لعام  ،2010أصبحت الصني اآلن ثاين أكرب زار فريق املقابلة رشكة قوانغتشو ينغجون للتجارة املحدودة يف مدينة
زينجتشينج ىف مقاطعة غوانغدونغ .يخدم موزع هينو هذا حوايل 2000
اقتصاد يف العامل .وتساعد شاحنات هينو بصورة متزايدة عمالئنا يف هذا
البلد ،حيث تتسارع وترية النمو االقتصادي بشكل كبري .يف ضوء ذلك ،كيف عميل يف جميع أنحاء الصني ،وبشكل أسايس الرشكات التي تقع يف منطقة
توضع فلسفة هينو األهم واملتمثلة يف “العميل أوال” حيز التنفيذ عىل أرض دلتا تشو جيانغ ويوننان وقوانغىش وهونان وفوجيان .وقد سألنا املدير
الواقع يف خدمة ما بعد البيع يف الصني؟ يف هذه املقالة ،سوف نتحدث مع العام للرشكة السيد ليانغ غوانغ مينغ عن أكرث األمور التي يوليها أهمية
كربى يف ما يتعلق بخدمة العمالء.
احد كبار موزعي هينو ممن يتواصلون مبارش ًة مع عمالئنا.

أجاب السيد ليانغ “إنها خدمة الدعم الطارئة عىل مدار  24ساعة.
لقد قمنا بتطوير نظام نكون فيه قادرين عىل إرسال أفراد إىل املوقع
للمساعدة يف حل هذه املشكلة بغض النظر عن الوقت الذي يواجه فيه
عمالئنا املشكلة”.
هذا هدف ثابت يف جميع البلدان التي تعمل بها هينو بحيث نتمكن
من الوصول إىل الحد األقىص للساعات التشغيلية لشاحنات هينو لتسهم
يف تحسني أعامل عمالئنا .ويقول السيد ليانغ أنه ومن أجل تحقيق هذا
الهدف ،فمن األهمية مبكان بالنسبة لجميع الذين يعملون يف خدمة
ما بعد البيع تنفيذ تدابري محددة بأكرب قدر ممكن من أجل تحقيق
أهدافهم“ .أوالً وقبل كل يشء ،يجب أن يكون لدينا مخزون كاف من
قطع الغيار .ثانيًا ،يتعني علينا توفري التدريب للفنني العاملني لدينا بشكل
مستمر بحيث نكون قادرين عىل تحسني مستوى مهاراتهم ،وبالتايل
مساعدة عمالئنا .وثالثًا ،يجب أن يكون لدينا أسطول من مركبات خدمات
ما بعد البيع التي تسمح لنا تقديم خدمات ما بعد البيع بشكل رسيع
لزبائننا إذا اقتضت الحاجة ذلك”.
نعتقد أن فلسفة “العميل أوالً” التي تتبناها رشكة قوانغتشو ينغجون
للتجارة قد حازت عىل ثقة عمالء هينو .ويؤكد السيد ليانغ قائالً “ :يقدر
عمالؤنا إىل حد كبري سلسلة خدمات ما بعد البيع والدعم الكيل الذي

نقدمه بكل ما بوسعنا .وهذا هو سبب متيز هينو عن غريها من الرشكات
واكتسابها مكانة مرموقة يف الصني .ومهام كانت املشكلة صغرية ،فإننا
نأخذ مشاكل عمالئنا عىل محمل الجد ونحن ملتزمون بتقديم أفضل ما
لدينا لحلها‘ .للعميل دو ًما ’.يكمن النهج السلويك الخاص بنا يف أن نصدق
قوالً وفعالً .لهذا السبب استطعنا كسب ثقة عمالئنا وإقامة عالقات
طويلة األمد معهم” وأضاف “إننا نرحب مبكاملات عمالئنا يف أي وقت
وعىل مدار الساعة”.
وقد أتيح لفريق املقابلة الفرصة لالستامع إىل بعض ما قاله عمالء الرشكة.
رشكة قوانغتشو هويهانغ اللوجستية املحدودة هي رشكة نقل تعمل يف
مدينة ليكونغ يف منطقة داوجايو الصناعية“ .قمنا برشاء أول شاحنة هينو
يف عام  ،2004وقد كنا سعيدين ج ًدا بأدائها ومدى سهولة تشغيلها .ومنلك
حال ًيا  31شاحنة هينو”.
ويقول السيد زينغ جينغجي ،املدير العام للرشكة أن شاحنات هينو
جذابة مقارنة مع شاحنات الصانعني اآلخرين ،ليس فقط من حيث أدائها،
ولكن أيضً ا من حيث تصميمها .ويقول أن لديه “ثقة كبرية” يف خدمات ما
بعد البيع التي يقدمها وكيل هينو .وقد كان لديه بعض النصائح للوكالء
لتحسني عملهم بشكل أكرب.
إن االستامع ملا يقوله عمالئهم وإدخال تحسينات مستمرة عىل خدمات
ما بعد البيع التي تقدمها يع ّد هدفًا مهماً آخر.

مبنى مكتب رشكة قوانغتشو ينغجون للتجارة.

ويف الختام سألنا السيد ليانغ عن رؤيته لتطوير رشكة قوانغتشو ينغجون
للتجارة وما هي املعايري التي وضعها للمجاالت التي تحتاج إىل تحسني.
أجاب السيد ليانغ“ :إن هدفنا األسايس هو تقديم مبيعات مصحوبة
بنوعية جيدة من خدمات ما بعد البيع .فعن طريق تحسني خدمات ما
بعد البيع فقط نستطيع كسب ثقة عمالئنا وتوسيع نطاق معجبني هينو
يف السوق .وبعد ذلك يجب أن نضع األولوية القصوى الحتياجات عمالئنا
ونلزم أنفسنا بتحقيق ‘جدول زمني من  25يو ًما أو أقل إلجراء إصالحات
للمركبات التي تعرضت لحادث’ و ‘خدمة تركيب القطع ملشرتي القطع’،
و᾿ 3أشهر متابعة بعد اإلصالح’ .وهذا كله جزء من جهودنا لنكرس
خدمتنا حسبام يريد العميل باملعنى الحقيقي ولخفض التكاليف عىل
عمالئنا وتوفري راحة البال لهم لالستمرار يف استخدام شاحنات هينو.

موظفو رشكة قوانغتشو ينغجون للتجارة.
تطبق فلسفة هينو املتمثلة يف عبارة «العميل أوالً» يف كافة عمليات رشكة قوانغتشو ينغجون للتجارة.

أنهى جميع امليكانيكيون سلسلة من الدورات
التدريبية واملحارضات الصارمة.

وبعد ذلك ،يجب علينا مواصلة تعزيز برامج تدريب املوظفني لدينا .ويكمن
هدفنا يف تحسني مهارات موظفينا املتخصصة لتقديم خدمة أفضل للعمالء
وزيادة رضا العمالء .ومع تزايد أعداد موظفينا بشكل مستمر مع منو أعاملنا،
ظهر مجال آخر يتطلب بذل الجهود والتحسينات فيه وهو مواصلة برامجنا
التدريبية بشكل يشمل الجميع” .بهذه الكلامت ،استطعنا اإلطالع عىل ملحة
عن الجهود املستقبلية لرشكة قوانغتشو ينغجون للتجارة يف مواصلة تعزيز
عالقاتها مع العمالء وتوسيع نطاق أعاملها.

إننا نسعى إىل تقديم الطأمنينة النابعة من يقينك بأن
هينو تقف دو ًما إىل جانبك.

السيد ليانغ قوانغ مينغ ،الرئيس.

