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ال�صيانة الواعية
فح�ص النظام الكهربائي ومحيط البطارية.

فح�ص اأطراف تو�صيل البطارية
تحقق �إذ� ما كانت و�سالت �أطر�ف �لتو�سيل �سليمة. �أواًل، تحقق لترى ما �إذ� كانت 
مرتخية. من ثم تحقق لترى ما �إذ� كانت متاآكلة �أو عليها م�سحوق �أبي�ض. ينتج هذ� 

�لم�سحوق �الأبي�ض عن �لظاهرة �لمعروفة بالكبرتة )بلورة كبريتات �لر�سا�ض(، 
و�لتي ُتعد �أكثر �الأ�سباب �سيوًعا في م�ساكل �لبطارية. غالًبا ما يحدث هذ� عندما 

تكون �أطر�ف �لتو�سيل مرتخية �أو في حال و�سول �سائل �لبطارية �إليها. 
في حال وجود م�سحوق على �أطر�ف �لتو�سيل، ��ستخدم ماًء د�فًئا الإز�لته، و�عمل 

على تجفيف �أطر�ف �لتو�سيل ب�سكل تام، ومن ثم قم ب�سد �أطر�ف �لتو�سيل 
باإحكام حتى ال ترتخي، ثم غطها بطبقة من �ل�سحم برفق.

�تبع �لتعليمات �لو�ردة في �لدليل ل�سد �أطر�ف تو�سيل �لبطارية، و�ل�سو�ميل �لطرفية، 
و�ل�سو�ميل �لتي تربط كبل �لبطارية بالنهاية �لطرفية �إلى م�ستوى �ل�سد �ل�سحيح.

في هذ� �لعدد، �سنقوم بتقديم فح�ض �أطر�ف تو�سيل �لبطارية وفح�ض �أ�سالك 
�لنظام �لكهربائي في حجرة �لمحرك، وكالهما يعد جزًء� هاًما من �ل�سيانة 

�ليومية. ُيرجى �لرجوع �إليه.

فح�ص م�صتوى �صائل البطارية
�أواًل �بد�أ باإجر�ء فح�ض نظري. هل من ت�سقق في �ل�سندوق؟ هل يت�سرب �ل�سائل 

�إلى �لخارج؟ هل �لبطارية محمية جيًد�؟ ثم تفقد م�ستوى �ل�سائل. 
 )UPPER إذ يجب �أن يكون م�ستوى �ل�سائل بين �لخط �الأحمر )�لم�ستوى �الأعلى�

و�لخط �الأزرق )�لم�ستوى �الأدنى LOWER( على �لمقيا�ض �لظاهر على جانب 
�لبطارية. �أما بالن�سبة للبطاريات بدون خطوط �لم�ستوى، فاحر�ض على �أن يكون 

فح�ص الأ�صالك الكهربائية المقطوعة والمرتخية
قم باإجر�ء عمليات �لفح�ض �لتالية لالأ�سالك �لكهربائية في حجرة �لمحرك. قم بهز 

�لو�سالت بيدك لترى ما �إذ� كانت مرتخية. تحقق ما �إذ� كانت �أغطية �الأ�سالك قد لحقها 
ا نظرًيا لترى ما �إذ� كانت �لم�سابك  �سرر ب�سبب تلفها من �لحر�رة وقم باجر�ء فح�سً
ا تحقق ما �إذ� كانت �الأ�سالك �لكهربائية قد تد�خلت مع �أجز�ء �أخرى.  مرتخية. �أي�سً

ا �الأ�سالك �لكهربائية في �لهيكل. �إذ� لزم �الأمر، �فح�ض �أي�سً

ربط

ال�صرر الذي يلحق بطالء الفينيل

ال�صرر الذي يلحق بطالء الفينيل

)UPPER( الم�صتوى الأعلى

)LOWER( البطاريةالم�صتوى الأدنى

10 مم لوحة

نطاق الم�صتوى

ُيرجى �لحر�ض على قر�ءة دليل �ل�سائق/ �لمالك �لخا�ض بمركبتك باالإ�سافة �إلى مل�سقات �ل�سالمة بدقة وعناية قبل �أن ت�ستبدل �ل�سو�ئل وتتحقق من م�ستوياتها 
.GTو FT ،FM ،FL ،SG ،GH ،FG ،GD ،FD ،FC رمز �الإنتاج ،HINO500 Series ل�سل�سلة

ل�سيانة �لبطارية، �رجع �إلى دليل �سانع �لبطارية.

م�ستوى �ل�سائل 10 مم على �الأقل فوق لوحات �أطر�ف �لتو�سيل. قم باإ�سافة �سائل 
ا. ال تعمد �إلى ملء �لبطارية فوق �لم�ستوى  �لبطارية �إذ� كان م�ستو�ه منخف�سً

�الأعلى UPPER. يحتوي �سائل �لبطارية على حم�ض �لكبريتيك، لذ� �حر�ض على 
عدم مالم�سته ليديك �أو و�سوله �إلى �لمنطقة �لمحيطة بفتحة �لبطارية.



في �أحد �ل�سهور من عام 2012. �أُجري �ختبار حقيقي للمركبة لُتبرهن هينو على 
“كفاءة �ساحنات هينو” في ظل ظروف �ستاء رو�سيا �ل�سديد �لبرودة وذلك 

��ستعد�ًد� لترويج �ساحنات هينو عبر كافة �أنحاء رو�سيا. ��ستناًد� �إلى فل�سفة 
“�لعميل �أواًل” �لمتاأ�سلة في هينو، فاإن هينو تقوم ب�سبط مركباتها حتى تالئم 

�لبيئات و�لظروف حيث يتم ��ستخد�مها، وُتخ�سع هذه �لمركبات الختبار�ت 
حقيقية للمركبة يتم �إجر�ءها في �لمناطق �لمحلية، ومن ثم ُتوظف ما �كت�سفته 

من �أجل �سبط �أكبر للمركبات لتزويد �لمناطق �لم�ستهدفة بالمركبات حتى 
تو�ئم �لظروف �لخا�سة بها. تتم �إعادة �لعملية �إلى �أن تحقق هينو غاياتها بدقة 
وتكون قد و�سلت �إلى منتج ت�ستطيع �أن تِعد من خالله بجودة �لمعايير �لد�خلية 

لماركة هينو. لي�ض لدى هينو ما تاأ�سف عليه حين يتعلق �الأمر بمقد�ر �لوقت 
�لعظيم و�لجهد �لذي يتطلبه �لقيام بهذ�. غالًبا ما قامت هينو بتقديم فل�سفة 
�ل�سركة هذه في ن�سرة عناية هينو �الإخبارية والبد �أنها ما ز�لت حية في ذ�كرة 

�لعديدين بدون �أدنى �سك.

بد�أت هينو ببيع مركبات تم �سبطها محلًيا لتالئم “مناطق �سديدة �لبرودة تكون 
درجة �لحر�رة فيها -º30 مئوية” في رو�سيا عام 2008 بعد �أن �جتازت �لمركبات 

�الختبار �لحقيقي. يتم عقد �ختبار �لمركبة �لحقيقي هذه �لمرة للمركبات �لتي 
�سيتم بيعها في مناطق �سديدة �لبرودة حيث يبلغ متو�سط �أدنى درجات �لحر�رة 
حو�لي -º50 مئوية، وهذه هي �لمرة �الأولى �لتي يتم فيها �إجر�ء �ختبار في ظل 

ظروف كهذه حتى بالن�سبة لهينو. �ل�ساحنات �لتي ��ستخدمت في �الختبار هي 
�ساحنات �الختبار �لتي تم �سبطها محلًيا وذلك �عتماًد� على �لنتائج �لتي ح�سلنا 

عليها من �لدر��سات �لتي �أُجريت مر�ًر� في رو�سيا. تم �إعد�د ثالث �ساحنات، 
وهي �لكبيرة �لحجم، و�لمتو�سطة �لحجم، و�ساحنة �لمهام �لخفيفة، وقيادتها لما 

يقارب 670 كيلومتًر� من �لممر �لبري �لذي يمتد من ماجاد�ن �إلى �سو�سومان. 
ُتعتبر �لبيئة �لتي تكون فيها درجة �لحر�رة -º50 مئوية بيئة باردة لدرجة ال 

يمكنك تخيلها ولن تفهمها �إال �إذ� كنت �أحد �لقائمين على �الختبار. فعلى �لرغم 
من كونها منطقة باردة جًد� لدرجة �أن يتجمد معها نف�ُسك، �إال �أن محافظة 

.Final game.Third place game

تقنية هينو

درجة �لحر�رة في �لخارج �أقل من -50° مئوية في موقع 
تفقد مركبات �الختبار بعناية بعد قيادتها على �لطريق.تجهيز مركبة �الختبار من �أجل �ختبار �لطريق.�الختبار �سباح ذلك �ليوم.

تو�جد في �لموقع طاقمان من NHK )�سبكة تلفاز يابانية( ومحطة �لتلفزيون �لرو�سي �لمحلي 
حافظ �أع�ساء HML و�ل�سائقون �لمحليون على �لعالقة �لوثيقة �لتي جمعتهم.لنقل �ختبار �لطق�ض �لبارد هذ�.

�لتقاط �سور جماعية لكافة �الأع�ساء بعد �إجر�ء �ختبار�ت �لطق�ض �لبارد.

��سترك ثالثة �سائقون محليون بارعون في �ختبار �لمركبات �لذي جرى في رو�سيا.

تفقد بيانات �لقيا�ض بعناية تامة حتى وقت قيادة �لمركبة على �لطريق.

 تطمح هينو دائًما لإظهار الأداء الذي لطالما تميزت 
به — حتى في المناطق �صديدة البرودة التي تكون 

درجة الحرارة فيها -º50 مئوية
اإجراء اأول اختبار حقيقي للمركبة في ماجادان اأوبال�صت، رو�صيا.

تتجمد �لمركبات في حال �إبقاءها في �لخارج عندما تكون درجة �لحر�رة -50° مئوية �أو �أقل.

ماجاد�ن �أوبال�ست �لرو�سية هي منطقة غنية في مو�ردها، لهذ� فالنا�ض هناك 
يك�سبون عي�سهم وتتوفر بها عمليات نقل �ل�سحنات. وبالطبع فاإنه يجب ��ستخد�م 

�ل�ساحنات في ظل هذه �لظروف �لقا�سية. تكون حياة �ل�سائق في خطر �إذ� 
�سادفته م�سكلة �أثناء �لقيادة وتعطلت �ساحنته على �لطريق.

خ�سعت �ساحنات �الختبار �لُم�ستخدمة هذه �لمرة لمقايي�ض متنوعة من �أجل 
تح�سيرها لهذه �لظروف �لتي تتميز بالبرودة �ل�سديدة. 

فقد تم تغليف كل من خز�ن �لوقود وخط �لوقود بعازل بهدف منع �لوقود من 
�لتجّمد وتم ��ستخد�م ُم�سخن �لماء وُم�سخن FF �لذي يعمل باالحتر�ق من �أجل 

هذه �لظروف. تم ��ستخد�م �لزجاج �الأمامي �لثنائي �لطبقة للحفاظ على 
�لمق�سورة �لد�خلية بدرجة حر�رة º30 مئوية حتى عندما تكون درجة �لحر�رة 

ا كثرة �لح�سى �ل�سغير و�لمتجمد  خارج �لمركبة -º50 مئوية. وال نن�سى �أي�سً
�لذي تتقاذفه �لمركبات �لمارة عند �سيرها على هذه �لطرق �لح�سوية �ل�سعبة، 

ومن �أجل �لت�سدي لهذ� تم �تخاذ تد�بير وقائية �عتماًد� على �لبيانات �لتي 
��ستُنِبطت من �لدر��سات، مثل حماية خز�ن �لوقود و�لمكونات �الإ�سافية من 

�لحجارة �لمتطايرة. كما �أن هنالك مو��سع �ستى قامت �ساحنات هينو باإظهار 
قدر�تها بقوة من خاللها في هذه �لبيئة ذ�ت �لبرودة �ل�سديدة.

�سيتم توظيف ما �كت�سفناه في هذ� �الختبار �لحقيقي للمركبة �لذي جرى على 
هذه �الأر�ض �سديدة �لبرودة كمرجعية من �أجل زيادة تح�سين جودة �لمركبة 

�الأمر �لذي �سنبرهن عليه من خالل �ختبار �إ�سافي وحقيقي للمركبة. ما ز�ل 
�لطريق �أمامنا �سعًبا قبل �أن نكون على ثقة تامة من ترويج هذه �ل�ساحنات في 

�لعالم. ولكن �لهدف على مر�أى من �أعيننا. لن يمر وقت طويل حتى ترى 
�ساحنات هينو تقدم �أد�ًء جيًد� في مناطق �سديدة �لبرودة.
�ستمنحك كافة �لتقنيات �أف�سل منتجات هينو.



“ُتعد �صاحنات هينو جزًءا مهًما من اأداء �صركتنا.”

�صركة SSK اللوج�صتية المحدودة
ال�صيد �صري�صاك ليالويتمونغكول / 

المدير الإداري

شركة SSK اللوجستية المحدودة

1�صوت مالكي هينو

تايالند

وتعود بد�ية �لعالقة �لتي تربطني ب�سركة هينو �إلى �لوقت �لذي كنت �أعمل فيه في 
�سركة �الإن�ساء، لهذ� فعالقتنا م�ستمرة منذ فترة طويلة جًد�. نمتلك حالًيا �أكثر من 

200 �ساحنة و90% من هذه �ل�ساحنات هي �ساحنات هينو. تم تجهيز كافة 

�ل�ساحنات بنظام تحديد �لمو�قع )GPS( ونحن نقوم بت�سجيل تكاليف ��ستهالك 
�لوقود و�ل�سيانة لكل �ساحنة، وبهذ� نر�قب دوًما لُنحدد فيما �إذ� كانت �ساحنات 

هينو �أو غيرها من �لماركات هي �الأف�سل. على �سبيل �لمثال، ُتظهر لنا �الأرقام �أن 
�ساحنات هينو على وجه �لتحديد هي �لتي تفوقت على غيرها من �ل�ساحنات وذلك 

لتميزها بالقدرة على �ل�سير �سعوًد� وهبوًطا في ظل ظروف �لطريق �ل�سعبة.

 �إن معظم عمالئنا تقريًبا �سركات يابانية. وي�ستخدم هوؤالء �لعمالء نظام 
�لت�سنيع ح�سب �لطلب، لذلك يجب �أن نقدم �الأد�ء �لذي يدعم هذ�. فيجب �أن 

نوفر �أد�ًء جيد �لتكاليف، باالإ�سافة �إلى �لموثوقية، و�لخدمات، و�ال�ستجابة 
�ل�سريعة �إلى �لمطالب و�لم�ساكل.

ُيعد هذ� �الأد�ء عموًما م�سدر قوة لنا و�ل�سبب �لرئي�سي �لذي دفع �لعديد من 
عمالئنا �إلى �لوثوق بنا. وبالطبع ُتعد هينو بدون �أدنى �سك جزًء� مهًما من 

�أد�ئنا. ت�ستمل روؤيتنا �لم�ستقبلية على �إن�ساء مكاتب فرعية في ميانمار و�ل�سين، 
وتو�سيع فر�سنا في �لعمل ب�سكل متز�يد. حتى نبلغ هذه �الأهد�ف فاإننا نحتاج 
من �لعاملين في هينو �أن ي�ستمرو� في دعم �الأد�ء �لذي نقدمه �إلى عمالئنا.”

“تقوم �سركتنا بنقل �ل�سحنات في �أرجاء تايالند و�إلى دول �أخرى مثل الو�ض 
وماليزيا. تم �أخذ �الخت�سار “SSK” في ��سم �سركتنا من �لحرف �الأول الأ�سماء 
ثالثة �أ�سخا�ض. �أُخذ �لحرف “S” �لو�قع في �لمنت�سف من ��سمي، �أما �لحرفين 

�الآخرين فقد �أُخذ� من �أ�سماء الأ�سخا�ض �أكن لهم قدًر� كبيًر� من �الحتر�م.

قمنا باإن�ساء �ل�سركة منذ ثمانية �سنين م�ست، وقبل ذلك قدمُت �لم�ساعدة في 
�سركة �الإن�ساء �لتي �أد�رتها عائلتي. 

نقل ما ال يقل عن ع�سر �ساحنات يومًيا.�ل�سيد �سري�ساك ليالويتمونغكول / �لمدير �الإد�ري
�أن�سئت �سركة SSK �للوج�ستية �لمحدودة عام 2004.

ُت�سكل �ساحنات هينو ما يقارب 90% من �ساحنات �ل�سركة �لتي يبلغ تعد�دها مائتين.

ُت�سجل تكاليف �لوقود وتكاليف �ل�سيانة وغيرها وُتحفظ على 
�أ�سا�ض كل �ساحنة على حدة.

قال �ل�سيد �سري�ساك “نحن نرغب في تو�سيع عملنا و�سواًل �إلى ميانمار و�ل�سين 
ودول �أخرى.”



رحالت منتظمة و�لتي تربط ما بين باندونغ وجاكارتا كل �ساعتين. 

حظينا باهتمام �لعديد من �لعمالء عبر ن�سر �إعالنات �سغيرة في �ل�سحف، وو�سع 
من�سور�ت �إعالنية في �لفنادق، وقيام �سائقي �سيار�ت �الأجرة بتوزيع �لن�سر�ت. ومع 
تنامي �إقبال �لعمالء، فقد رفعنا عدد �لمركبات �إلى 6 ومن ثم �إلى 12 مركبة، وفي 

�لوقت �لحا�سر �أ�سبح لدينا 120 مركبة. تمت �سناعة نحو ن�سف هذه �لمركبات 
من قبل هينو. بد�أنا �لتعامل مع هينو عام 2009. كلما كان هيكل �لحافلة �أطول، 
ز�دت �سعة �لحافلة ال�ستيعاب ركاب �أكثر. وعندما �أبلغنا هينو عن رغبتنا ب�سر�ء 

حافالتها �إذ� قامو� باإطالة هيكل �لحافلة بهدف تحقيق كفاءة �أكبر، قامو� بتلبية 
طلبنا. كانت لدينا �لقدرة على �لنمو ب�سرعة فائقة خالل هذ� �لوقت �لق�سير من 
خالل تمييز �أنف�سنا بقوة عن �لمناف�سين، با�ستخد�منا لمقاعد �ل�سخ�ض �لو�حد 
و�لتي تعمل على توفير م�سافة جيدة بين �لمقاعد �لمتجاورة، وكوننا �أول من قام 

بتوفير �أحزمة مقاعد لكافة �لركاب في �ندوني�سيا، وو�سع مركز �الت�سال و�لنظام 
�الإلكتروني في موقع و�حد بهدف تقديم خدمة حجز �سهلة، وتزويد كافة �لمقاعد 

بماآخذ طاقة من �أجل �سحن �لهو�تف �لذكية، عد� عن تد�بير �أخرى. نحن نفخر 
باأننا نو��سل بذل جهود �سغيرة من �أجل تطوير خدمة ت�سل بنا �إلى �إر�ساء عمالئنا. 

لقد كان هذ� ممكًنا بف�سل ��ستعد�د هينو لتلبية طلباتنا و�لتغذية �لر�جعة من 
عمالئنا. لذلك نحن ر��سون جًد� عن �لعالقة �لتي تجمعنا مع هينو �ندوني�سيا. كما 

�أن جودة منتجات هينو تتح�سن با�ستمر�ر. و�أتطلع �إلى �أن تو��سل ذلك م�ستقباًل.”

مدينتي  بين  منتظمة  رحالت  عبر  مبرمجة  نقل  خدمات  بتوفير  “نقوم 
وجاكارتا. باندونغ 

قمت باإن�ساء �ل�سركة عام 2005 مع خم�سة من �أ�سدقائي وذلك عندما كنا جميًعا نقطن 
في �ل�سكن �لجامعي ذ�ته حيث �لتحقنا بالجامعة ذ�تها في مدينة باندونغ. لقد �عتقدنا 
باأن لدينا فر�سة الفتتاح م�سروع حافالت للنقل من خالل ت�سيير رحالت منتظمة عندما 
تم �فتتاح �لطريق �ل�سريع �لذي يربط بين مدينتي باندونغ وجاكارتا عام 2005. بد�يًة، 

قمنا ب�سر�ء �أربع �ساحنات �سغيرة وبذلك بد�أنا تقديم خدمة �لنقل من خالل ت�سيير 

�صركة غراها �صيتي تران�ص
ال�صيد اأندرو اأري�صتيانتو/

 مدير العمليات 

�ل�سيد �أندرو �أري�ستيانتو/ مدير �لعمليات

ا. تتوفر خدمات نقل �لطرود بين مدينتي باندونغ وجاكارتا �أي�سً

يوجد في مدينة باندونغ ما مجموعه ثالثة محطات.
يتوجه �الأع�ساء �لموؤ�س�سون باأنف�سهم �إلى �سانغهاي م�ستخدمين مركبة هينو. كما �أنهم قامو� 

باختبار �لمركبة �أثناء رحلة �لثماني و�لع�سرين يوًما.

�أُن�سئت �سركة غر�ها �سيتي تر�ن�ض عام 2005.

�أحد �أ�سباب �سيوع خدمة �لنقل �لمبرمجة هو 
تفرّدها با�ستخد�م �لمقاعد �لفردية.

في جاكارتا يتوفر ما مجموعه 
�ست محطات.

تتوفر خدمة �لنقل �لمبرمجة عبر رحالت منتظمة لنقل �لركاب بين مدينتي باندونغ وجاكارتا.

من �لي�سار
�ل�سيد هيندر� غونو�ن / مدير �ل�سوؤون �لمالية

�ل�سيد بر�تاما يودوكو�سومو. بي / �لعالقات �لعامة
�ل�سيد �أندرو �أري�ستيانتو / مدير �لعمليات

�صوت مالكي هينو

ا اأع�صاًء مهمين في الفريق.  “ُتعد مركباتنا اأي�صً
فاإننا على عالقة وثيقة ب�صاحنات هينو الخا�صة بنا.”
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