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فح�ص النظام الكهربائي ومحيط البطارية.
في هذا العدد� ،سنقوم بتقديم فح�ص �أطراف تو�صيل البطارية وفح�ص �أ�سالك
هاما من ال�صيانة
النظام الكهربائي في حجرة المحرك ،وكالهما يعد جز ًءا ً
اليوميةُ .يرجى الرجوع �إليه.
فح�ص �أطراف تو�صيل البطارية
ً
تحقق �إذا ما كانت و�صالت �أطراف التو�صيل �سليمة� .أوال ،تحقق لترى ما �إذا كانت
مرتخية .من ثم تحقق لترى ما �إذا كانت مت�آكلة �أو عليها م�سحوق �أبي�ض .ينتج هذا
الم�سحوق الأبي�ض عن الظاهرة المعروفة بالكبرتة (بلورة كبريتات الر�صا�ص)،
�شيوعا في م�شاكل البطارية .غال ًبا ما يحدث هذا عندما
والتي تُعد �أكثر الأ�سباب ً
تكون �أطراف التو�صيل مرتخية �أو في حال و�صول �سائل البطارية �إليها.
في حال وجود م�سحوق على �أطراف التو�صيل ،ا�ستخدم ما ًء داف ًئا لإزالته ،واعمل
على تجفيف �أطراف التو�صيل ب�شكل تام ،ومن ثم قم ب�شد �أطراف التو�صيل
ب�إحكام حتى ال ترتخي ،ثم غطها بطبقة من ال�شحم برفق.
اتبع التعليمات الواردة في الدليل ل�شد �أطراف تو�صيل البطارية ،وال�صواميل الطرفية،
وال�صواميل التي تربط كبل البطارية بالنهاية الطرفية �إلى م�ستوى ال�شد ال�صحيح.

�أطراف التو�صيل

فح�ص م�ستوى �سائل البطارية
�أو ًال ابد�أ ب�إجراء فح�ص نظري .هل من ت�شقق في ال�صندوق؟ هل يت�سرب ال�سائل
�إلى الخارج؟ هل البطارية محمية جيدً ا؟ ثم تفقد م�ستوى ال�سائل.
�إذ يجب �أن يكون م�ستوى ال�سائل بين الخط الأحمر (الم�ستوى الأعلى )UPPER
والخط الأزرق (الم�ستوى الأدنى  )LOWERعلى المقيا�س الظاهر على جانب
البطارية� .أما بالن�سبة للبطاريات بدون خطوط الم�ستوى ،فاحر�ص على �أن يكون

م�ستوى ال�سائل  10مم على الأقل فوق لوحات �أطراف التو�صيل .قم ب�إ�ضافة �سائل
ً
منخف�ضا .ال تعمد �إلى ملء البطارية فوق الم�ستوى
البطارية �إذا كان م�ستواه
الأعلى  .UPPERيحتوي �سائل البطارية على حم�ض الكبريتيك ،لذا احر�ص على
عدم مالم�سته ليديك �أو و�صوله �إلى المنطقة المحيطة بفتحة البطارية.

نطاق الم�ستوى
لوحة

Issue 018
تتبع هينو دائ ًما فل�سفة العميل �أو ًال

 10مم

الم�ستوى الأعلى ()UPPER
الم�ستوى الأدنى ()LOWER

البطارية

فح�ص الأ�سالك الكهربائية المقطوعة والمرتخية
قم ب�إجراء عمليات الفح�ص التالية للأ�سالك الكهربائية في حجرة المحرك .قم بهز
الو�صالت بيدك لترى ما �إذا كانت مرتخية .تحقق ما �إذا كانت �أغطية الأ�سالك قد لحقها
فح�صا نظريًا لترى ما �إذا كانت الم�شابك
�ضرر ب�سبب تلفها من الحرارة وقم باجراء ً
مرتخيةً � .
أي�ضا تحقق ما �إذا كانت الأ�سالك الكهربائية قد تداخلت مع �أجزاء �أخرى.
�إذا لزم الأمر ،افح�ص � ً
أي�ضا الأ�سالك الكهربائية في الهيكل.
ال�ضرر الذي يلحق بطالء الفينيل
ربط

ال�ضرر الذي يلحق بطالء الفينيل

ُيرجى الحر�ص على قراءة دليل ال�سائق /المالك الخا�ص بمركبتك بالإ�ضافة �إلى مل�صقات ال�سالمة بدقة وعناية قبل �أن ت�ستبدل ال�سوائل وتتحقق من م�ستوياتها
ل�سل�سلة  ،HINO500 Seriesرمز الإنتاج  FT ،FM ،FL ،SG ،GH ،FG ،GD ،FD ،FCو.GT
ل�صيانة البطارية ،ارجع �إلى دليل �صانع البطارية.
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كل ما تقوم به هينو ُيظهر بو�ضوح الروح التي تتمتع
بها والمتمثلة في فل�سفة العميل �أوالً.
قامت مجلة عناية هينو بتحديث ت�صميمها.
ين�صب تركيز هذا الإ�صدار من المجلة على التقارير
التي ُيقدمها العمالء من جميع �أنحاء العالم.

تتجمد المركبات في حال �إبقاءها في الخارج عندما تكون درجة الحرارة  °50-مئوية �أو �أقل.

تفقد بيانات القيا�س بعناية تامة حتى وقت قيادة المركبة على الطريق.

تقنية هينو

تطمح هينو دائ ًما لإظهار الأداء الذي لطالما تميزت
به — حتى في المناطق �شديدة البرودة التي تكون
درجة الحرارة فيها  º50-مئوية
�إجراء �أول اختبار حقيقي للمركبة في ماجادان �أوبال�ست ،رو�سيا.
.Final game

في �أحد ال�شهور من عام � .2012أُجري اختبار حقيقي للمركبة لتُبرهن هينو على
“كفاءة �شاحنات هينو” في ظل ظروف �شتاء رو�سيا ال�شديد البرودة وذلك
ا�ستعدادًا لترويج �شاحنات هينو عبر كافة �أنحاء رو�سيا .ا�ستنادًا �إلى فل�سفة
“العميل �أو ًال” المت�أ�صلة في هينو ،ف�إن هينو تقوم ب�ضبط مركباتها حتى تالئم
البيئات والظروف حيث يتم ا�ستخدامها ،وتُخ�ضع هذه المركبات الختبارات
حقيقية للمركبة يتم �إجراءها في المناطق المحلية ،ومن ثم تُوظف ما اكت�شفته
من �أجل �ضبط �أكبر للمركبات لتزويد المناطق الم�ستهدفة بالمركبات حتى
توائم الظروف الخا�صة بها .تتم �إعادة العملية �إلى �أن تحقق هينو غاياتها بدقة
وتكون قد و�صلت �إلى منتج ت�ستطيع �أن ت ِعد من خالله بجودة المعايير الداخلية
لماركة هينو .لي�س لدى هينو ما ت�أ�سف عليه حين يتعلق الأمر بمقدار الوقت
العظيم والجهد الذي يتطلبه القيام بهذا .غال ًبا ما قامت هينو بتقديم فل�سفة
ال�شركة هذه في ن�شرة عناية هينو الإخبارية والبد �أنها ما زالت حية في ذاكرة
العديدين بدون �أدنى �شك.

درجة الحرارة في الخارج �أقل من  °50-مئوية في موقع
االختبار �صباح ذلك اليوم.

.Third place game

بد�أت هينو ببيع مركبات تم �ضبطها محل ًيا لتالئم “مناطق �شديدة البرودة تكون
درجة الحرارة فيها  º30-مئوية” في رو�سيا عام  2008بعد �أن اجتازت المركبات
االختبار الحقيقي .يتم عقد اختبار المركبة الحقيقي هذه المرة للمركبات التي
�سيتم بيعها في مناطق �شديدة البرودة حيث يبلغ متو�سط �أدنى درجات الحرارة
حوالي  º50-مئوية ،وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها �إجراء اختبار في ظل
ظروف كهذه حتى بالن�سبة لهينو .ال�شاحنات التي ا�ستخدمت في االختبار هي
�شاحنات االختبار التي تم �ضبطها محل ًيا وذلك اعتمادًا على النتائج التي ح�صلنا
عليها من الدرا�سات التي �أُجريت مرا ًرا في رو�سيا .تم �إعداد ثالث �شاحنات،
وهي الكبيرة الحجم ،والمتو�سطة الحجم ،و�شاحنة المهام الخفيفة ،وقيادتها لما
يقارب  670كيلومت ًرا من الممر البري الذي يمتد من ماجادان �إلى �سو�سومان.
تُعتبر البيئة التي تكون فيها درجة الحرارة  º50-مئوية بيئة باردة لدرجة ال
يمكنك تخيلها ولن تفهمها �إال �إذا كنت �أحد القائمين على االختبار .فعلى الرغم
نف�سك� ،إال �أن محافظة
من كونها منطقة باردة جدً ا لدرجة �أن يتجمد معها ُ

تجهيز مركبة االختبار من �أجل اختبار الطريق.

تفقد مركبات االختبار بعناية بعد قيادتها على الطريق.

ماجادان �أوبال�ست الرو�سية هي منطقة غنية في مواردها ،لهذا فالنا�س هناك
يك�سبون عي�شهم وتتوفر بها عمليات نقل ال�شحنات .وبالطبع ف�إنه يجب ا�ستخدام
ال�شاحنات في ظل هذه الظروف القا�سية .تكون حياة ال�سائق في خطر �إذا
�صادفته م�شكلة �أثناء القيادة وتعطلت �شاحنته على الطريق.
خ�ضعت �شاحنات االختبار ال ُم�ستخدمة هذه المرة لمقايي�س متنوعة من �أجل
تح�ضيرها لهذه الظروف التي تتميز بالبرودة ال�شديدة.
فقد تم تغليف كل من خزان الوقود وخط الوقود بعازل بهدف منع الوقود من
التج ّمد وتم ا�ستخدام ُم�سخن الماء و ُم�سخن  FFالذي يعمل باالحتراق من �أجل
هذه الظروف .تم ا�ستخدام الزجاج الأمامي الثنائي الطبقة للحفاظ على
المق�صورة الداخلية بدرجة حرارة  º30مئوية حتى عندما تكون درجة الحرارة
خارج المركبة  º50-مئوية .وال نن�سى � ً
أي�ضا كثرة الح�صى ال�صغير والمتجمد
الذي تتقاذفه المركبات المارة عند �سيرها على هذه الطرق الح�صوية ال�صعبة،
ومن �أجل الت�صدي لهذا تم اتخاذ تدابير وقائية اعتمادًا على البيانات التي
ا�ست ُن ِبطت من الدرا�سات ،مثل حماية خزان الوقود والمكونات الإ�ضافية من
الحجارة المتطايرة .كما �أن هنالك موا�ضع �شتى قامت �شاحنات هينو ب�إظهار
قدراتها بقوة من خاللها في هذه البيئة ذات البرودة ال�شديدة.
�سيتم توظيف ما اكت�شفناه في هذا االختبار الحقيقي للمركبة الذي جرى على
هذه الأر�ض �شديدة البرودة كمرجعية من �أجل زيادة تح�سين جودة المركبة
الأمر الذي �سنبرهن عليه من خالل اختبار �إ�ضافي وحقيقي للمركبة .ما زال
الطريق �أمامنا �صع ًبا قبل �أن نكون على ثقة تامة من ترويج هذه ال�شاحنات في
العالم .ولكن الهدف على مر�أى من �أعيننا .لن يمر وقت طويل حتى ترى
�شاحنات هينو تقدم �أدا ًء جيدً ا في مناطق �شديدة البرودة.

ا�شترك ثالثة �سائقون محليون بارعون في اختبار المركبات الذي جرى في رو�سيا.

التقاط �صور جماعية لكافة الأع�ضاء بعد �إجراء اختبارات الطق�س البارد.

�ستمنحك كافة التقنيات �أف�ضل منتجات هينو.

تواجد في الموقع طاقمان من �( NHKشبكة تلفاز يابانية) ومحطة التلفزيون الرو�سي المحلي
لنقل اختبار الطق�س البارد هذا.

حافظ �أع�ضاء  HMLوال�سائقون المحليون على العالقة الوثيقة التي جمعتهم.

�صوت مالكي هينو

1

قال ال�سيد �سري�ساك “نحن نرغب في تو�سيع عملنا و�صو ًال �إلى ميانمار وال�صين
ودول �أخرى”.

تايالند

تُ�شكل �شاحنات هينو ما يقارب  %90من �شاحنات ال�شركة التي يبلغ تعدادها مائتين.

شركة  SSKاللوجستية المحدودة

جزءا مه ًما من �أداء �شركتنا”.
“ ُتعد �شاحنات هينو ً

�شركة  SSKاللوج�ستية المحدودة
ال�سيد �سري�ساك ليالويتمونغكول /
المدير الإداري
“تقوم �شركتنا بنقل ال�شحنات في �أرجاء تايالند و�إلى دول �أخرى مثل الو�س
وماليزيا .تم �أخذ االخت�صار “ ”SSKفي ا�سم �شركتنا من الحرف الأول لأ�سماء
ثالثة �أ�شخا�ص� .أُخذ الحرف “ ”Sالواقع في المنت�صف من ا�سمي� ،أما الحرفين
الآخرين فقد �أُخذا من �أ�سماء لأ�شخا�ص �أكن لهم قد ًرا كبي ًرا من االحترام.
قمنا ب�إن�شاء ال�شركة منذ ثمانية �سنين م�ضت ،وقبل ذلك قدمتُ الم�ساعدة في
�شركة الإن�شاء التي �أدارتها عائلتي.

تُ�سجل تكاليف الوقود وتكاليف ال�صيانة وغيرها وتُحفظ على
�أ�سا�س كل �شاحنة على حدة.

وتعود بداية العالقة التي تربطني ب�شركة هينو �إلى الوقت الذي كنت �أعمل فيه في
�شركة الإن�شاء ،لهذا فعالقتنا م�ستمرة منذ فترة طويلة ج ًدا .نمتلك حال ًيا �أكثر من
� 200شاحنة و %90من هذه ال�شاحنات هي �شاحنات هينو .تم تجهيز كافة
ال�شاحنات بنظام تحديد المواقع ( )GPSونحن نقوم بت�سجيل تكاليف ا�ستهالك
الوقود وال�صيانة لكل �شاحنة ،وبهذا نراقب دو ًما ل ُنحدد فيما �إذا كانت �شاحنات
هينو �أو غيرها من الماركات هي الأف�ضل .على �سبيل المثالُ ،تظهر لنا الأرقام �أن
�شاحنات هينو على وجه التحديد هي التي تفوقت على غيرها من ال�شاحنات وذلك
ً
وهبوطا في ظل ظروف الطريق ال�صعبة.
لتميزها بالقدرة على ال�سير �صعودًا
�إن معظم عمالئنا تقري ًبا �شركات يابانية .وي�ستخدم ه�ؤالء العمالء نظام
الت�صنيع ح�سب الطلب ،لذلك يجب �أن نقدم الأداء الذي يدعم هذا .فيجب �أن
نوفر �أدا ًء جيد التكاليف ،بالإ�ضافة �إلى الموثوقية ،والخدمات ،واال�ستجابة
ال�سريعة �إلى المطالب والم�شاكل.

ال�سيد �سري�ساك ليالويتمونغكول  /المدير الإداري

نقل ما ال يقل عن ع�شر �شاحنات يوم ًيا.

ُيعد هذا الأداء عمو ًما م�صدر قوة لنا وال�سبب الرئي�سي الذي دفع العديد من
عمالئنا �إلى الوثوق بنا .وبالطبع ُتعد هينو بدون �أدنى �شك جز ًءا مه ًما من
�أدائنا .ت�شتمل ر�ؤيتنا الم�ستقبلية على �إن�شاء مكاتب فرعية في ميانمار وال�صين،
وتو�سيع فر�صنا في العمل ب�شكل متزايد .حتى نبلغ هذه الأهداف ف�إننا نحتاج
من العاملين في هينو �أن ي�ستمروا في دعم الأداء الذي نقدمه �إلى عمالئنا”.

�أن�شئت �شركة  SSKاللوج�ستية المحدودة عام .2004

�صوت مالكي هينو

2

اندونيسيا

شركة غراها سيتي ترانس

تتوفر خدمات نقل الطرود بين مدينتي باندونغ وجاكارتا � ً
أي�ضا.

تتوفر خدمة النقل المبرمجة عبر رحالت منتظمة لنقل الركاب بين مدينتي باندونغ وجاكارتا.

“تُعد مركباتنا � ً
أع�ضاء مهمين في الفريق.
أي�ضا �
ً
ف�إننا على عالقة وثيقة ب�شاحنات هينو الخا�صة بنا”.
�شركة غراها �سيتي تران�س
ال�سيد �أندرو �أري�ستيانتو/
مدير العمليات
“ نقوم بتوفير خدمات نقل مبرمجة عبر رحالت منتظمة بين مدينتي
باندونغ وجاكارتا.
قمت ب�إن�شاء ال�شركة عام  2005مع خم�سة من �أ�صدقائي وذلك عندما كنا جمي ًعا نقطن
في ال�سكن الجامعي ذاته حيث التحقنا بالجامعة ذاتها في مدينة باندونغ .لقد اعتقدنا
ب�أن لدينا فر�صة الفتتاح م�شروع حافالت للنقل من خالل ت�سيير رحالت منتظمة عندما
تم افتتاح الطريق ال�سريع الذي يربط بين مدينتي باندونغ وجاكارتا عام  .2005بداي ًة،
قمنا ب�شراء �أربع �شاحنات �صغيرة وبذلك بد�أنا تقديم خدمة النقل من خالل ت�سيير

ال�سيد �أندرو �أري�ستيانتو /مدير العمليات

من الي�سار
ال�سيد هيندرا غونوان  /مدير ال�ش�ؤون المالية
ال�سيد براتاما يودوكو�سومو .بي  /العالقات العامة
ال�سيد �أندرو �أري�ستيانتو  /مدير العمليات

يوجد في مدينة باندونغ ما مجموعه ثالثة محطات.

يتوجه الأع�ضاء الم�ؤ�س�سون ب�أنف�سهم �إلى �شانغهاي م�ستخدمين مركبة هينو .كما �أنهم قاموا
يوما.
باختبار المركبة �أثناء رحلة الثماني والع�شرين ً

رحالت منتظمة والتي تربط ما بين باندونغ وجاكارتا كل �ساعتين.
حظينا باهتمام العديد من العمالء عبر ن�شر �إعالنات �صغيرة في ال�صحف ،وو�ضع
من�شورات �إعالنية في الفنادق ،وقيام �سائقي �سيارات الأجرة بتوزيع الن�شرات .ومع
تنامي �إقبال العمالء ،فقد رفعنا عدد المركبات �إلى  6ومن ثم �إلى  12مركبة ،وفي
الوقت الحا�ضر �أ�صبح لدينا  120مركبة .تمت �صناعة نحو ن�صف هذه المركبات
من قبل هينو .بد�أنا التعامل مع هينو عام  .2009كلما كان هيكل الحافلة �أطول،
زادت �سعة الحافلة ال�ستيعاب ركاب �أكثر .وعندما �أبلغنا هينو عن رغبتنا ب�شراء
حافالتها �إذا قاموا ب�إطالة هيكل الحافلة بهدف تحقيق كفاءة �أكبر ،قاموا بتلبية
طلبنا .كانت لدينا القدرة على النمو ب�سرعة فائقة خالل هذا الوقت الق�صير من
خالل تمييز �أنف�سنا بقوة عن المناف�سين ،با�ستخدامنا لمقاعد ال�شخ�ص الواحد
والتي تعمل على توفير م�سافة جيدة بين المقاعد المتجاورة ،وكوننا �أول من قام
بتوفير �أحزمة مقاعد لكافة الركاب في اندوني�سيا ،وو�ضع مركز االت�صال والنظام
الإلكتروني في موقع واحد بهدف تقديم خدمة حجز �سهلة ،وتزويد كافة المقاعد
بم�آخذ طاقة من �أجل �شحن الهواتف الذكية ،عدا عن تدابير �أخرى .نحن نفخر
ب�أننا نوا�صل بذل جهود �صغيرة من �أجل تطوير خدمة ت�صل بنا �إلى �إر�ضاء عمالئنا.
لقد كان هذا ممك ًنا بف�ضل ا�ستعداد هينو لتلبية طلباتنا والتغذية الراجعة من
عمالئنا .لذلك نحن را�ضون ج ًدا عن العالقة التي تجمعنا مع هينو اندوني�سيا .كما
�أن جودة منتجات هينو تتح�سن با�ستمرار .و�أتطلع �إلى �أن توا�صل ذلك م�ستقب ً
ال”.

�أحد �أ�سباب �شيوع خدمة النقل المبرمجة هو
تفردّها با�ستخدام المقاعد الفردية.

�أُن�شئت �شركة غراها �سيتي تران�س عام .2005

في جاكارتا يتوفر ما مجموعه
�ست محطات.

