صيانة أساسها الفهم العميق

قطع ناقل الحركة والكلتش التي تتطلب االستبدال الدوري

للمساهمة يف السالمة والحد من املشاكل التي تحدث أثناء القيادة عىل
الطرقات والحد من تكاليف اإلصالح ،فإننا يف هينو نحث عمالئنا عىل تنفيذ
عمليات الفحص اليومية ،وكذلك إحضار شاحناتهم إلجراء عمليات الفحص
الدورية كخطوة للصيانة الوقائية .ولقد استخدمنا يف العدد السابق 014
سلسلة  HINO 700 Seriesكمثال لرشح مكونات املكابح الرئيسية التي
يجب أن يتم استبدالها خالل عمليات الفحص الدورية .ويف هذا العدد ،نود
مناقشة مكونات ناقل الحركة والكلتش والزيوت التي تتطلب االستبدال
بشكل دوري .سنقوم أيضً ا بتقديم ملحة بسيطة عن املشاكل املحتملة التي
ميكن أن تحدث يف حال عدم تنفيذ عمليات االستبدال هذه أو الفحص
الدوري بشكل صحيح وفقا لدليل املالك.
يعمل زيت تروس ناقل الحركة عىل تليني تشغيل أجزاء ناقل الحركة ويحمي
الرتوس من الجزيئات التي تسبب الكشط ،ويحافظ عىل سالسة عمل مكونات
ناقل الحركة .ونظ ًرا إىل أن الزيت يفقد تدريج ًيا قدرته عىل التليني ،فيوىص
باستبدال الزيت الخاص برتوس ناقل الحركة بعد قطع مسافة  30000كم أو
مرة كل  6أشهر .إذا مل تقم باستبدال هذا الزيت ،فقد تتسبب قدرة التلني
املنخفضة يف تلف الرتوس أو التسبب يف انكامشها واهرتائها قبل األوان مام
يؤدي يف نهاية املطاف إىل تلف ناقل الحركة .يعد مرشح زيت تروس ناقل
الحركة أحد املكونات الهامة ج ًدا التي ترشح جزيئات الحديد والجزيئات التي
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تسبب الكشط واملواد الغريبة األخرى من زيت تروس ناقل الحركة .إذا
امتأل مرشح الزيت هذا بجزيئات الحديد ومواد أخرى ،فمن املمكن أن
يؤدي إىل انسداد املرشح مام يفقده قدرته عىل التخلص من الجزيئات
الكاشطة واملواد الغريبة املوجودة يف الزيت .ومرة أخرى ميكن أن
يؤدي هذا يف النهاية إىل تلف ناقل الحركة .يوىص باستبدال مرشح زيت
تروس ناقل الحركة كل  30000كم أو  6أشهر .يعد الكلتش مكونًا يف
غاية األهمية يعمل عىل نقل وفصل قدرة املحرك .يعمل سائل الكلتش
عىل نقل الضغط الهيدرولييك املتولد عندما يضغط السائق عىل دواسة
الكلتش لتفعيل الكلتش .ويجب استبدال هذا السائل مرة كل 12
شه ًرا .ويف حال مل يتم استبداله ،ميكن أن ميتص سائل الكلتش الرطوبة
من الهواء الذي يدخل من فتحات التهوية األمر الذي يؤدي بدوره إىل
انخفاض جودة السائل .ميكن أن يفيض انخفاض جودة السائل إىل آثار
سلبية عىل مكونات الكلتش الداخلية ،حيث يحتمل أن يسبب صدأ
األنابيب ،وهذا من شأنه أن يحدث خلل يف وظائف الكلتش .وكام هو
الحال بالنسبة ملكونات املكابح التي ناقشناها يف العدد السابق ،014
فإن عمليات الفحص املنتظمة واستبدال القطع والزيوت والسوائل التي
نناقشها هنا تعد نقاط هامة ج ًدا للمساهمة يف التشغيل اآلمن ملركبتك
خالل السنوات القادمة .وقد أدرجت التفاصيل يف دليل املالك الخاص بك
لذلك يرجى التأكد من قراءة دليل املالك بعناية.

زيت ترس ناقل الحركة
مرشح زيت ترس ناقل الحركة
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واصل هينو سعيها لالرتقاء بالجودة.

اجتازت هينو رايل داكار عرشين مرة عىل التوايل!
جتازت هينو رايل دكار عرشين مرة عىل
التوايل منذ ظهورها األول عام .1991
إن هذه اإلنجازات تجعلنا نزهو فخ ًرا
عندما نرجع بذكرياتنا لعرشين عام مضت
ونكتشف ما يعنيه رايل داكار لهينو.

اليوم  :12تنطلق شاحنة هينو املشاركة يف رايل داكار عرب فيامباال يف طريقها إىل كابياكو.

حققت رقماً قياس ًيا باجتيازها السباق
 20مرة متتالية!

املراتب التاسعة واألوىل واألوىل عىل التوايل عىل مستوى فئات الشاحنات
وسالسل اإلنتاج والفئات التي تقل عن  10لرتات .هذا يعني أن هينو
حققت انتصا ًرا مبجموع  1-2يف الفئات التي تقل عن  10لرتات ،وقد حازت
عىل بطوالت شاحنات سالسل اإلنتاج يف الفئات التي تقل عن  10لرتات
للسنة الثانية عىل التوايل.
يف يونيو وبعد ستة أشهر من انتهاء سباق عام  ،2011أجرينا مقابلة مع
تريوهيتو سوغاوارا يف هذا العدد من رعاية هينو قال فيها“ :يف ظل ازدياد
قسوة ظروف السباق يف كل عام ومع مواصلة إدخال التحسينات عىل أداء
الشاحنات التي تم تعديلها لتناسب السباق ،كان علينا أن نسأل أنفسنا
عن الكيفية التي سننافس بها ،وباعتقادي ،لقد قدم لنا هذا السباق ملحة
عن إجابة هذا السؤال” .ملواجهة الشاحنات العادية املشاركة يف البطولة
قام فريق سوغاوارا بتطوير شاحنات من فئة كبرية معدلة وشاحنات كبرية
ذات قدرة تبلغ  900قدرة حصان كام قام بزيادة عزم الدوران لشاحنات
هينو املشاركة يف رايل داكار – التي تسمى الوحوش الصغرية– بنسبة 10٪
لهذا السباق امللتهب .باإلضافة إىل ذلك ،تم استبدال جزء الجسم الخلفي
للسيارة  2املصنوع من األملنيوم بأخر مصنوع من الكربون وخضعت
لتدابري خفض الوزن األخرى للتخلص من  200كجم لهذا السباق .أظهرت
شاحنات هينو داكار ثبات ًا وحز ًما ال ينثنيان يف كافة مراحل السباق الذي
اتسمت طرقاته بالخطورة والغموض ،يف حني استسلمت العديد من
املركبات األخرى ومل تستطع استكامل السباق يف ظل ظروف البيئة القاسية
التي أوجبت عىل املتسابقني اجتياز طرقات جبال األنديز عىل ارتفاعات
تزيد عىل  3000مرت وتخطي الكثبان الرملية التي تكرث فيها املنحدرات

الحادة هبوطًا وصعو ًدا مرا ًرا وتكرا ًرا وقطع الصحاري املقفرة التي تصل
درجة الحرارة القصوى فيها إىل  50درجة مئوية .وأضاف تريوهيتو قائالً:
“إن هذه الظروف غري اآلمنة هي ما أوجد الفرص أمام فريق هينو
سوغاوارا” .ويقول أنه أحس بأن الرتبع عىل املراتب األوىل كان أم ًرا غري
مستحيل وذلك ألنه استطاع الحفاظ عىل مرتبة متفوقة من بني أعىل 5
متسابقني عن فئة الشاحنات يف مختلف مراحل السباق .وإلضفاء هذا

احتفالية الوصول إىل خط النهاية يف بوينوس آيرس.

ن مواصلة املشاركة يف هذا التحدي يعد أم ًرا يف غاية األهمية
ألن هذا السباق هو املحك الذي تُخترب فيه “املوثوقية”.
فريق هينو سوغاوارا
السائق ،السيارة  :1يوشيامسا سوغاوارا
السائق ،السيارة  :2تريوهيتو سوغاوارا

استطاعت شاحنتي هينو اجتياز خط النهاية خالل املشاركة يف رايل داكار
يف بوينس آيرس يف  15يناير  2011وذلك بعد تخطي املرحلة النهائية ،وقد
امتد مضامر السباق مسافة  826كم انطالقًا من قرطبة يف األرجنتني .كانت
تلك هي اللحظة التي حققت فيها هينو االنتصار العرشين عىل التوايل منذ
اشرتاكها ألول مرة يف الرايل يف عام  .1991استغرق املتسابقون يف رايل داكار
 2011مدة  15يو ًما لقطع الطريق الذي ميتد مسافة  9458كيلومرتًا انطالقًا
من بوينس آيرس إىل أريكا والعودة إىل بوينس آيرس .ومن بني الشاحنات
املشاركة يف الرايل التي بلغ عددها  67عن فئة الشاحنات ،مل تتمكن سوى

 41شاحنة أو ما نسبته  61٪من اجتياز خط النهاية .كان السباق هذا
العام صعبًا عىل نحو غري معهود حيث بلغ معدل املركبات التي استطاعت
اجتياز خط النهاية يف هذا السباق  ٪ 50,1مبا يف ذلك الدراجات النارية
والسيارات ،إال أن فريق هينو سوغاوارا استطاع أن يربهن للعامل بأرسه
حقيقة شاحنات هينو .حيث استطاعت السيارة  1التي يقودها يوشيامسا
سوغاوارا تحقيق املراتب الثالثة عرش والثالثة والثانية عىل التوايل عىل
مستوى فئات الشاحنات وسالسل اإلنتاج والفئات التي تقل عن  10لرتات.
يف حني استطاعت السيارة  2التي يقودها تريوهيتو سوغاوارا تحقيق

يوشيامسا سوغاوارا

تريوهيتو سوغاوارا

الحامس واإللهام عىل هذه الشاحنات ،يقوم فريق هينو األفضل واألكفأ
من أقسام التطوير بشكل أسايس حال ًيا بتطوير شاحنات هينو داكار التي
ستشارك يف سباق العام املقبل.
ولكن كيف استطاع فريق هينو سوغاوارا اجتياز رايل داكار طوال 20
سنة متتالية عىل الرغم من أن الكثريين يعتربونه أقىس سباق يف العامل؟
طرحنا هذا السؤال عىل يوشيامسا سوغاوارا الذي يحمل الرقم القيايس يف
مشاركاته يف السباق البالغة  28مرة ورقماً قياس ًيا باجتياز السباق بلغ 20
مرة متتالية .وقد كان رده غري متوقع إىل حد ما ،حيث قال“ :مثة معجزات
تحدث يف كل سباق” .وعىل الرغم من أننا نعتقد أن جوابه يحمل شيئًا
من التواضع حيث يصدر عن “البطل الياباين األسطوري يف سباقات داكار”
إال أنه يذكرنا مبقولة ألحد املفكرين وهي”“ :الحظ” هو ما يحدث عندما

يجتمع “اإلعداد املسبق” مع “الفرصة”” .ونستطيع أن نستخلص من هذا
أن “املعجزات” ما زالت تحدث ألن السباق يقدم للفريق “الفرص” التي تم
“اإلعداد” لها بشكل شمويل للتمكن من خوض رايل داكار وذلك من خالل
مجموعة واسعة من املعرفة التجريبية والتخطيط الدقيق والشاحنات التي
تم تحسني أدائها للسباق والشغف الذي تحمله هينو وكافة موظفيها لهذا
السباق ،هذا كله جعلها قادرة عىل تحقيق إمكانياتها .وكان السؤال األخري
الذي وجهناه له قبل أن ينتهي حوارنا :ملاذا تواصلون خوض التحدي يف رايل
داكار؟ فأجاب قائالً “إن هذا السباق ميتاز “باملوثوقية”” .وأضاف“ :يخترب
السباق أداء وجودة الشاحنات ومدى موثوقية العمل الجامعي وموثوقية
حامسنا ضمن ظروف موثوقة وغري مصطنعة وطبيعية” .وطاملا حافظ
فريق هينو سوغاوارا عىل “موثوقيته” ،سيستطيع معجبو هينو يف جميع
أنحاء العامل االستمرار يف رؤية شاحنات هينو يف سباق رايل داكار.

لدينا نية حقيقية يف االستمرار يف خوض التحدي

فهو السبيل للتحقق من سياسة هينو يف التصنيع.
نائب الرئيس التنفيذي ،عضو مجلس اإلدارة
ماساكازو إيتشيكاوا
نائب الرئيس التنفيذي ،عضو مجلس اإلدارة
توشييك اينويئ

توشييك إنوؤي (إىل اليسار) وماساكازو إيتشيكاوا (إىل اليمني)

“كل ما ميكنني فعله هو أن أرشدك إىل 'باب املغامرة' .وعليك أنت أن
تفتح هذا الباب .وسأخذك بنفيس إىل هناك إذا كنت ترغب بذلك”.
هذه الكلامت قالها تيريي سابني ،مؤسس رايل داكار خالل السباق األول يف
عام  ،1978الذي اعترب منذ إطالقه عىل أنه السباق األكرث قسوة يف العامل.
يف عام  1991فتحت هينو “باب املغامرة” عندما شاركت ألول مرة يف
الرايل .اشرتكت هينو منذ ذلك الوقت يف  20سباق عىل التوايل واحتلت
مراكز متقدمة يف كل منها .ماذا يعني هذا االنجاز التاريخي لهينو؟ يف
املقابلة التالية مع نائب الرئيس ،السيد ماساكازو إيتشيكاوا والسيد
توشييك اينويئ ،نود أن نكتشف النوايا الحقيقية لهينو من وراء مواصلة
خوض غامر التحدي يف رايل داكار.
كانت املشاركة يف رايل داكار يف األصل واحدة من املشاريع التي رشعت
هينو بها لالحتفال بالذكرى الخمسني عىل تأسيسها .وقد كان السيد
إيتشيكاوا هو املرشف عىل الفريق الذي صمم وخطط هذا املرشوع ،وهو
يعد أحد األفراد األكرث دراية بتاريخ هينو يف تغلبها عىل الصعاب يف رايل
داكار .بدايةً ،سألنا السيد إيتشيكاوا عن السباق الذي كان له األثر األكرب

يف نفسه“ .إن اللحظة األكرث إثارة للمشاعر هي عندما تكمل شاحناتنا
السباق وتجتاز خط النهاية .لذلك فإن كافة السباقات كان لها أثر كبري يف
نفيس” .يف عام  ،1997أصبحت هينو هي الشاحنة األوىل يف تاريخ الراليات
التي متكنت من تخطي املراحل  1-2-3يف فئة الشاحنات .وحتى عام
 ،2011فازت هينو بإحدى عرش بطولة من الفئة التي تقل عن  10لرت.
عىل الرغم من أن هناك أعدا ًدا ال تحىص من مثل هذه السباقات يف
السجالت القدمية ،إال أن السبب الذي جعل كافة السباقات ترتك انطبا ًعا
خاصا لدى السيد إيتشيكاوا اعتقاده بأن “األهمية تكمن يف أن هينو
ً
استطاعت اجتياز كافة هذه السباقات ”.وقد قدم لنا السيد اينويئ وهو
املسؤول عن قسم تطوير هينو جوابًا شافيًا يوضح هذا“ :ميكن القول أن
رايل داكار يعد مبثابة ميدان اختبار استطعنا فيه أن نثبت أننا نسري عىل
الطريق الصحيح يف نهج تصنيع مركباتنا الذي يركز عىل الجودة واملتانة
واملوثوقية .وإذا كان هدفنا الرئييس هو ابتكار شاحنات تفوق الشاحنات
خصيصا
التي نطلق عليها اسم القوية ،التي ميكن القول أنها مصنوعة
ً
للسباقات ،فعلينا تبني إسرتاتيجية مختلفة .لكننا يف هينو ،حرصنا عىل
املشاركة يف السباقات باستخدام شاحنات اإلنتاج ذات املهام املتوسطة،
التي تعد إحدى املنتجات األساسية لدينا” .وكلام كانت إمكانات الشاحنة
األساسية أكرب ،كان من املمكن تحقيق املزيد من قدرات الشاحنة من خالل
املعايرة الدقيقة وذلك صنع مركبة قادرة عىل خوض السباقات بحق .لهذا
السبب ،ال ميكن التهاون يف سعينا للنهوض بالجودة واملتانة واملوثوقية يف
شاحناتنا األساسية .وتعتمد هينو يف املشاركة يف رايل داكار عىل الشاحنات
التي يستخدمها عمالئها .يوضح السيد اينويئ بحامس انه “من املمكن أن
تشارك السيارات الهجينة (الهايربد) يف الرايل مستقبالً ،وهي الشاحنات التي
نتوقع أن تشهد من ًوا كب ًريا يف الطلب عليها خالل املراحل القادمة”.

ومام ال شك فيه أن الفوز يف السباقات والقدرة عىل إنهائها ال يعتمد عىل
أداء الشاحنات فحسب .فمهارات السائقني املعززة مبا لديهم من خربة
وحدس وقدرة املوجهني عىل صنع القرار حيث يتوجب عليهم إعطاء
تعليامت دقيقة يف اللحظة املناسبة والقدرات التقنية لدى امليكانيكيني
الذين يحافظون عىل شاحنات السباق يف أفضل حالة ودعم جميع
العاملني يف هينو فضالً عن رشكائنا والجهات الراعية والعمل الجامعي
والتعاون بني جميع األطراف املعنية أمر ال غنى عنه .يقول السيد
إيتشيكاوا مؤك ًدا“ :تقدم هينو مفهوم املنتج والتطوير واملبيعات وخدمات
ما بعد البيع يف عملية متكاملة رأس ًيا .وعىل هذا النحو ،فإن فريق هينو ال
يستطيع الحفاظ عىل قوته إال مبشاركة وتعاون جميع املوظفني العاملني
يف القطاعات املختلفة بحمل الشغف ذاته”“ .إن اليشء الذي يربطنا م ًعا
يف هينو هو الروح الجريئة حيث نسعى جاهدين بأن ال نستسلم أب ًدا
حتى نحقق أهدافنا .تم اختبار هذه الروح أيضً ا يف رايل داكار .إننا نقبل
عىل خوض التحدي املتمثل يف تطوير تقنيات جديدة وتقديم الخدمات
مبا يحقق مستويات عالية من رضا العمالء أو التحدي الذي يرتقي بنا
من “هينو اليابانية” إىل “هينو العاملية” .وطاملا أننا نحافظ عىل هذه
الروح الشجاعة بوصفنا رشكة ،فإننا سنواصل خوض تحدي يف رايل داكار”.
فالغاية الحقيقة لهينو يف رايل داكار ترتبط ارتباطًا وثيقًا مع سعيها
للحفاظ عىل شغفها يف تصنيع املركبات.

رايل داكار لعام  2009األرجنتني – تشييل :ماساكازو إيتشيكاوا يهنئ
يوشيامسا سوغاوارا الجتيازه السباق للمرة العرشين عىل التوايل ،وهو رقم
قيايس يف رايل داكار.
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ن كل سباق من السباقات العرشين
التي خاضتها هينو يف رايل داكار هو
.مبثابة شهادة عىل شغف هينو املتقد

2000

روح التحدي لدى هينو
مكن ّتها من أن تجوب
بقاع شتى وتجتاز أصعب
.تضاريس
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Paris - Dakar - Cairo / 7,880 km / 5th / Winner

Granada - Dakar / 10,067 km / 2nd /
no class divisions

2003

2002

Marseille - Sharm El Sheikh /
8,602 km / 5th / no class divisions

2006

2001

Arras - Madrid - Dakar / 9,440 km
/ 3rd / Winner

2005
Lisbon - Dakar / 9.043 km /
5th, 7th / no class divisions

Paris - Dakar / 10,873 km /
2nd / Winner

 من:تاريخ عريق ميتد لعرشين سنة
. ملنتجات هينو2000  إىل1991
Route / Total Distance / Truck Overall Ranking / Under 10-liter Class Ranking

2004

Barcelona - Dakar / 8,956 km /
2nd, 6th / Winner

2011
تتقد روح التحدي لدى
هينو أكرث فأكرث يف إطار
تحضرياتها لرايل داكار الواحد
.2012 والعرشون يف عام
ًهل ستحطم هينو رقما
قياس ًيا جديدًا يف
سباقات التتابع؟
يواصل فريق سوغاوارا يف
هينو االرتقاء والنهوض
.لتخطي التحدي التايل

روح التحدي لدى هينو
مكن ّتها من أن تجوب
بقاع شتى وتجتاز
.أصعب تضاريس

Clermont-Ferrand - Dakar /
10,411 km / 5th / no class divisions

2007

2010
Lisbon - Dakar /
7,915 km /
9th, 13th /
Winner

2009
Buenos Aires - Arica - Buenos Aires /
9,458 km / 9th, 13th / Winner, 2nd

Paris - Tripoli - Dakar /
9,026km / 7th / Winner

Buenos Aires Valparaiso Buenos Aires /
9,579 km /
14th, 26th / 2nd

يفخر أفضل وأملع فنيو امليكانيك لدى هينو بانتامئهم لفريق هينو وحملهم ملسؤولية
تحقيق توقعات عمالئها.

تقوم هينو يف كل سنة باختيار فنيي ميكانيك للمشاركة يف رايل داكار إلعطائهم فرصة التعلم من خالل التدريب العميل مام سيساعدهم أيضً ا عىل تنمية
روح التحدي واإلرصار بداخلهم .ونقدم لكم فيام ييل التعليقات التي أدىل بها فنيو امليكانيك املشاركني يف سباق عام  2011والذين تم اختيارهم من
خالل اختبارات دقيقة.

خمسة من أفضل ميكانيكيي هينو.

شاحنات هينو املشاركة يف رايل داكار

“الوحوش الصغرية”
قدرات األداء التي تكمن يف هذه الشاحنات تفوق ما يوحي به اسمها.
تم تطوير شاحنات هينو املشاركة يف رايل داكار استنا ًدا عىل HINO 500
 ،Seriesالتي اشتهرت عىل عىل الصعيد العاملي ملا متتاز به من متانة .وقد
أطلق عليها منافسوها اسم “الوحوش الصغرية” وذلك إدراكًا منهم ملكانتها
حيث استطاعت هذه الشاحنات متوسطة الحجم تحدي الشاحنات
القوية التي تعمل مبحركات تزيد سعتها عن ضعف سعة محركات
الوحوش الصغرية .إن تفوق شاحنات اإلنتاج هذه من سلسلة الحجم
الذي يقل عن  10لرت وقدرتها عىل منافسة الشاحنات األكرب حجماً من

فئة الشاحنات املعدلة واحتالها للمرتبة التاسعة يف سباق عام  ،2011ال يعد
مجرد شهادة عىل كفاءة ومتانة شاحنات  HINO 500 Seriesعىل الطرق
فحسب ،بل هو دليل أيضً ا عىل التميز الكيل لها من حيث كفاءة العمل
الجامعي من كافة أفراد الفريق ،مبا يشمل فنيي امليكانيك .يف هذه الصفحة،
نود أن نعرفكم عىل فنيي امليكانيك الذين أسهموا يف دعم هذا التحدي من
خالل قبول املشاركة يف هذا السباق القايس وعملوا عىل دفع شاحنات هينو
الخاصة بسباق رايل داكار لتقديم أفضل ما لديها من إمكانيات.

تاكايويك مومنا
رشكة هينو موتورز املحدودة
مجموعة الرشق األوسط وأوروبا
وأفريقيا ،قسم الصيانة اإلقليمية،
قسم الصيانة الدويل
عضو للمرة الثالثة باإلضافة إىل املشاركة
يف رايل داكار لعامي  2004و .2010

نظ ًرا الزدياد صعوبة املراحل املختلفة للرايل كل عام ،تخضع الشاحنات ألعباء
مكثفة بشكلٍ متزايد ،األمر الذي ينعكس مبارش ًة عىل عبء العمل املتزايد عىل
امليكانيكيني .كانت املهمة صعبة للغاية وبذل جميع أعضاء فريق امليكانيكيني
أفضل ما لديهم .ليس من السهل أن تضمن أن شاحنات هينو املشاركة يف رايل
داكار تنهي السباق وتحقق مراتب متقدمة عند مقارنتها مبنافساتها ذوات
املحركات األكرب حجماً بكثري .يتحقق هذا األمر من خالل بذل عناية قصوى يف
عملية صنع الشاحنات .وإين لشديد الفخر بشغف وروح يوشيامسا سوغاوارا
كمواطن ياباين ،وعىل درجة مساوية من الفخر مبوثوقية شاحنات هينو.

ماسايويش ياماموتو
رشكة هينو موتورز املحدودة
فريق التدريب الدويل ،قسم
التدريب عىل الصيانة،
قسم الصيانة الفنية

لقد كان سباقًا شاقًا ومل يتسنى لنا النوم يف الكثري من الليايل .بالرغم من أننا
واجهنا بعض الصعوبات يف العمل يف ظل الظروف غري االعتيادية ،حيث كانت
أعامل الصيانة تتم يف بيئات مختلفة مثل األسطح الرملية عىل سبيل املثال ،إال
أنني يف غاية السعادة ألن كال الشاحنتني متكنتا من إنهاء السباق دون حوادث
تذكر .وعىل الصعيد الشخيص ،متلكني شعور رائع باالنجاز وتأكدت ثقتي بأداء
شاحنات هينو املتفوق ،والذي نفخر به ألسباب كثرية .أرغب باالعتامد عىل
الخربة التي اكتسبتها يف هذا السباق ملواجهة تحديات جديدة بثقة ،وأن أوصل
هذه الروح إىل األجيال األصغر عم ًرا.

تقدمت لهذا املنصب رغب ًة مني بتحقيق تغري ذايت من خالل املشاركة الفعلية يف
تاكايش سانّو
رشكة يوكوهاما هينو موتورز املحدودة هذا السباق .رسرت عندما تم اختياري ،ولكنني شعرت يف الوقت نفسه بضغط
كبري .كرست نفيس بالكامل لهذه املهمة ليك ال أندم الحقًا ،ومتكنت من إمتام
املهمة بحيث عززت هذه الخربة ثقتي بنفيس يف نهاية األمر .كام أدركت أهمية
حدى عرشة سنة من الخربة يف أعامل
امليكانيك .حاصل عىل شهادة  *Hino HS-1مهنة امليكانييك ،واملسؤولية الكبرية التي تقع عىل عاتقنا .أتطلع لنقل الخربة
فائز بجائزة التميز يف مسابقة هينو الوطنية والروح التي منحني إياها هذا السباق لآلخرين.
ملهارات الصيانة

هريويش هاشيبا
رشكة إيشيكاوا هينو موتورز املحدودة
ست عرشة سنة من الخربة يف امليكانيك.
حاصل عىل شهادة Hino HS-1
عضو للمرة الثانية يف الفريق باإلضافة إىل
املشاركة يف رايل داكار للعام .2004

ميرون عىل أدق التفاصيل .فالصيانة عملية تتم بالسباق مع الزمن.

امليكانيكيون يعملون طوال الليل يف سان ميجول دو توكومان (األرجنتني).

السيارة  1تخوض السباق عرب صحراء أتاكاما.

كان مضامر السباق يف أمريكا الجنوبية أكرث خطورة مام توقعت .خالل النصف
األول عىل وجه الخصوص ،قدمات املكابح الخلفية كانت تهرتئ برسعة كبرية.
اضطررنا لتفكيك املكابح الخلفية كل يوم ،األمر الذي حرمنا من نيل قسط ٍ
كاف
من النوم .أعتقد أن مهارات التواصل لدي تحسنت بعد السباق .أصبح كل يشء
أكرث سالسة يف ورشة العمل ،من مناقشة املشاكل وتقديم التقارير واإلشعارات
واالستشارات ،األمر الذي أدى إىل ترسيع إجاميل مدة إنهاء الصيانة .باإلضافة
لذلك ،أصبحت اآلن أجيد التعامل مع املهام غري االعتيادية مثل األعطال التي
تحدث عىل الطرق.

واجهتنا مشاكل كثرية يف اسطوانات املكابح خالل النصف األول من السباق ،ولكن
كينيتيش سوئيتسوغو
رشكة هريوشيام هينو موتورز املحدودة الوضع تحسن يف النصف األخري .بينام راقبت الفرق األخرى مشاكلها وهي ترتاكم،
متكن فريق هينو من مواصلة السباق دون متاعب تذكر .فيام يتعلق باألعامل
تسع سنوات من الخربة يف امليكانيك .حاصل التي قمت بها للتحضري للسباق ،متكنت من ابتكار عدد من األفكار ملهام التصليح
الطارئة ،وأشعر بأين اتخذت خطوات واثقة يف مسرية عميل كميكانييك .أرغب
عىل شهادة Hino HS-1
بتوظيف هذه الخربة لتقديم خدمات صيانة أكرث إرضا ًء لعمالئنا.
رابع ميكانييك ينضم إىل هريوشيام هينو
(سابقًا يف العام  1996و  2005و )2010

* شهادة Hino HS-1
املرحلة األوىل ملهارات صيانة هينو .أرقى شهادة من هينو ملهارات الصيانة .ابتدا ًء من أكتوبر  ،2010حصل  406ميكانييك عىل مستوى الدولة (من بني  3407ميكانييك مرخص) عىل هذه الشهادة.

