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فح�ص مكابح اال�صطفاف ل�سل�سلة  ،HINO500 Seriesرمز الإنتاج
 FCو  FDو  GDو  FGو  GHو  SGو  FLو  FMو  FTو .GT
يتم ا�ستخدام مكابح اال�صطفاف في كل مرة تقوم بها ب�صف �سيارتكُ .يعد فح�ص مكابح اال�صطفاف الذي تجريه وف ًقا لما ورد في دليل المالك �أحد العوامل الهامة ل�ضمان
فح�صا لمكابح اال�صطفاف التي ُجهزت بها �سل�سلة HINO500
ت�شغيل �سيارتك ب�شكل �آمن .في هذا الق�سم ،نود �أن نقدم ً
�شرحا حول الطريقة التي يمكنك �إتباعها لتجري ً
 .Seriesاحر�ص على �إتباع مراحل الفح�ص �أثناء قيامك بعمليات الفح�ص وال�صيانة اليومية وت�أكد من قراءة دليل المالك الخا�ص بك بدقة وب�شكل كامل لمزيد من
التفا�صيل.
تنبيه
!
قم ب�إجراء الفح�ص على �سطح م�ست ٍو بينما تقوم بال�ضغط
على دوا�سة المكابح.
فح�ص ذراع مكابح اال�صطفاف
يهدف هذا الفح�ص �إلى التحقق ع ّما �إذا كان المجال المتاح
ل�سحب الذراع كبير جدًا �أو �صغير جدًا وذلك عندما تقوم ب�سحب
مكابح اال�صطفاف ب�شكل تام .قم �أو ًال بو�ضع ذراع مكابح
اال�صطفاف في و�ضعية التحرير ،من ثم ا�سحبها ببطء بقوة ثابتة
حتى تقوم بالقفل ،وتحقق من �شوط الذراع من خالل اال�ستماع
لعدد الطقات ال�صادرة �أثناء �سحب ذراع مكابح اال�صطفاف،
(يكون �صوت الطقة ال�صادر عن ال�سقاطة لدى تع�شيقها) يكون
�ضمن القيمة القيا�سية من � 7إلى � 10أثالم.
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حدود الت�صليح

المجال المتاح ل�سحب الذراع

من � 7إلى � 10أثالم

—

�إذا لم يكن �شوط الذراع �ضمن القيمة القيا�سية ،اطلب �أن يتم �ضبطه من قبل وكيل هينو المعتمد لديك.
[ نظرة على الإ�صدار التالي ]

ترقبوا التقرير الذي �سنقدمه من م�ضمار رالي داكار لعام  2013في العدد  20من مجلة !HINO Cares

ي�ستعد فريق �سوغاوارا من هينو لخو�ض غمار
هذا التحدي للمرة الحادية والع�شرين!

مرة �أخرى في هذا العام ،ا�شترك فريق �سوغاوارا من هينو في فئة ال�شاحنات في رالي داكار لعام ،2013
الذي من المقرر �أن ينطلق في ليما ،بيرو وذلك في  5يناير لعام � .2013سيكون قائد ال�سيارة  —1والذي لم
يكن �أم ًرا م�ستغر ًبا — هو يو�شيما�سا �سوغاوارا حامل الرقم القيا�سي في مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية
وذلك ال�شتراكه  30مرة متتالية في رالي داكار� .أما قائد ال�سيارة  ،2التي �أجري لها عدد من التحديثات على
الأداء بما في ذلك تح�سين �صالبة الج�سم من الخلف ،هو تيروهيتو �سوغاواراُ .يمثل هذا ال�سباق المرة
الحادية والع�شرين على التوالي ال�شتراك هينو فيه ،و�ست�شارك هينو في �سباق لل�شاحنات (ال�سيارة  )1والذي
يتالءم مع منظومة القدرة الجديدة التي ت�ضم محر ًكا (ال�سكة الم�شتركة) يتم التحكم به كهربائ ًيا — وهو
الأول في تاريخ هينو في هذا ال�سباق� .إنه �أمر م�ؤكد �أن يت�سبب رالي داكار في �إ�شعال لهيب المناف�سة مرة
�أخرى هذا العام .يرجى ترقب التقرير الذي �سنقدمه عن هذا ال�سباق في �إ�صدارنا التالي!

تحويل الأفكار �إلى �أفعال
والتقدم بخطى �سريعة نحو الم�ستقبل لأننا
“العالمة التجارية العالمية لكافة العمالء”.

Hino Motors, Ltd.
Address: 3-1-1 Hinodai, Hino-shi, Tokyo, 191-8660, Japan
Global Site: http://www.hino-global.com
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رفد النا�س في كافة �أنحاء العالم
بقيم هينو الفريدة.

©Hino Motors, Ltd. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,
copied or transmitted in any form or by any means.

م�ؤتمر هينو العالمي لعام  : 2012التقرير الأول

“فريق هينو,
نم�ضي ُقد ًما يدً ا بيد”.
ت�سهم “مجموعة العمالء” الذين اجتمعوا
حول هينو و“دائرة الثقة” التي �أحاطوها
بها في تعزيز �إمكانياتها وقدراتها.

�شعر جميع الح�ضور في الغرفة �أنهم جزء من فريق متما�سك.

في �أكتوبر من العام  ،2012و في الذكرى ال�سنوية ال�سبعين لت�أ�سي�س هينوُ ،عقد
م�ؤتمر هينو العالمي لعام  2012في فندق غراند حياة في روبونغي ،طوكيو .كان
هذا الم�ؤتمر الذي ُعقد للمرة الأولى خالل �أربعة �أعوام بم�شاركة الموزعين
والوكالء الذين توافدوا من كافة انحاء العالم بهدف م�شاطرة ر�ؤى هينو
وا�ستراتيجياتها حدثًا رائ ًعا .فقد كان هذا رابع م�ؤتمر عالمي يعقد حتى تاريخه
وقد �شهد م�شاركة ما يزيد  200ممثل يقومون بتمثيل �شركاتهم والذين توافدوا
من  62دولة من كافة �أنحاء العالم .في هذا الم�ؤتمر� ،أجرى ال�سيد �شيراي ،وهو
رئي�س هينو ،وال�سادة �أع�ضاء مجل�س الإدارة الأعلى �أوجيما ومايدا وكوكاجي
ً
عرو�ضا تقديمية حول ر�ؤى وا�ستراتيجيات هينو الخا�صة ،هذا بالإ�ضافة �إلى
العرو�ض التقديمية الأخرى المتعلقة بالجهود التي يتم بذلها والنتائج التي يتم
تحقيقها على �أيدي موزعين من كافة �أنحاء العالم ،وقد تبنت جميع هذه
العرو�ض التقديمية النهج الذي تتبعه هينو وهو “فل�سفة العميل ي�أتي �أو ً
ال”.

كوكاجي وهو الم�سئول عن عمليات الإنتاج فقد تحدث عن الإجراءات التي يتم اتخاذها
الم�ضي قُد ًما ،ينبغي علينا �أن نزيد من وتيرة ت�سارع الجهود لتنفيذ هذه ‘الركائز
لتعزيز كفاءة الت�صنيع لزيادة قدرة هينو على التوريد .عندما حان دور رئي�س هينو
الأربع’على الرقعة التي نتوقع �أنها �ستكون بيئة ال�سوق التي تزداد �صعوب ًة �أكثر ف�أكثر”.
ال�سيد �شيراي ليعتلي المن�صة ويتحدث عن ر�سالته ب�ش�أن الركيزة الرابعة وهي “تدريب
تو�ضيحا للق�ضايا والإجراءات
بعد ذلك ،اعتلى المن�صة المدراء الثالثة الذين قدموا
ً
طاقم من الموظفين الجديرين بالثقة ”،بدا �أن الحما�س الذي انت�شر في �أرجاء الغرفة
المتخذة المندرجة تحت نطاق م�س�ؤولية كل منهم .بخ�صو�ص التو�سع الخارجي ،فقد
دب في �أو�صال كل من كان حا�ض ًرا“ .تكمن المهمة التي ت�ؤديها هينو في �أن تلعب
تحدث ع�ضو مجل�س الإدارة الأعلى ال�سيد �أوجيما عن المكانة الذي تحتلها المبيعات
قد َّ
الخارجية في �سياق الفل�سفة التي انتهجتها �شركة هينو في �أن تكون “العالمة التجارية خدماتها دو ًرا في حياة النا�س والعالم وذلك بو�صفها �أحد مزودي ال�شاحنات
العالمية لكافة العمالء ”.في مجال ر�ؤية هينو لتحقيق �إمكانيات تطوير المنتجات لترتقي والحافالت� .سنتابع �صناعة المنتجات من �أجل النا�س والغد القادم ،على اعتبار �أنهما
ال يعرفان �أي حدود .ننظر �إلى كل فرد على امتداد هذه الب�سيطة على �أنه �أحد عمالء
و�صو ًال �إلى م�ستوى الريادة العالمية� ،أعطى ع�ضو مجل�س الإدارة الأعلى ال�سيد مايدا
و�ص ًفا لعمليات التطوير التي ت�شرف عليها هينو� .أما ع�ضو مجل�س الإدارة الأعلى ال�سيد هينو� .أنا �أ�ؤمن الآن بمدى �أهمية �شاحنات هينو في حياة النا�س في كافة �أنحاء العالم،

في بداية عر�ضه التقديمي� ،س ّل َط ال�سيد �شيراي ال�ضوء على الأعوام الأربع التي
م�ضت على انعقاد الم�ؤتمر الأخير و�أ�شار �إلى �أن “العالم قد �شهد العديد من
الأزمات المتواترة التي لم ي�سبق لها مثيل من حيث نطاق و�سرعة حدوثها من
بينها انهيار ليمان براذرز في عام  ،2008بالإ�ضافة �إلى الأزمة المالية الأوروبية
والعديد من الكوارث الطبيعية� ،أما اليابان فقد جابهت كوارث مالية وطبيعية
�شديدة القوة امتدت على نطاق ال ُي�صدق .عالوة على ذلك ،ي�شهد �سوق تجارة
المركبات ظهور مناف�سين جدد ي�سعون �إلى غزو الأ�سواق في البلدان المجاورة
لليابان .حتى �أثناء رزوحها تحت وط�أة التحديات ال�شديدة التي تفر�ضها بيئة
العمل هذه ،وا�صلت هينو م�ساعيها لتقوية العمليات التي �أ�شرفت على �إدارتها
بخطى ثابتة .على وجه التحديد ،كان للنمو الذي
وا�ستكمال م�سيرة نموها
ً
حققناه خارج الحدود اليابانية �أث ًرا بار ًزا ،ولدينا توقعات ب�ش�أن تحقيق �أحد
االنجازات الهامة لهذه ال�سنة المالية :وهو تحقيق مبيعات خارجية بما يزيد عن
 100,000مركبة .في اليابان ،نتابع ال�سير على درب الريادة في ال�سوق،
ُمحققين المكانة التي حافظنا عليها على مدى � 39سنة متتالية حيث حققنا في
ال�سنة الما�ضية �أعلى ن�سبة مبيعات في �سوق �شاحنات المهام ال�شاقة
والمتو�سطة .نعتقد ب�أن هذا النجاح هو ثمرة ت�ضافر الجهود التي بذلها الجميع
 وكال�ؤنا و�صانعونا و�شركاء عملنا  -الذين قاموا بعملهم ،وعلى نحو ثابتومنظم و�أنجزوا المهام التي �ألقيت على عاتق كل منهم تما ًما على �أكمل وجه.
ومن هذا المكان� ،أود �أن �أعرب مرة �أخرى عن عميق امتناننا لكل من بذل
مجهودًا عظي ًما� ”.صفق الجمهور بحرارة ا�ستجاب ًة لما �سمعوه.
تبع هذا �إجراء عرو�ض تقديمية حول االتجاهات التي �ستقتفي هينو �أثرها لتحقق
مزيدًا من التقدم“ .لقد كانت هينو ُت�سير عجلة العمليات التي ُت�شرف عليها �إلى
الأمام ا�ستنادًا �إلى ‘�أربع ركائز’ ت�ؤمن بها وهي – ( )1تقديم المنتجات
التناف�سية )2( ،تو�سيع عملياتنا الخارجية )3( ،تعزيز الإنتاجية والقدرة على
التوريد ،و ( )4تدريب طاقم من الموظفين الجديرين بالثقة� .إال �أنه� ،أثناء

ال�سيد �أوجيما ،ع�ضو مجل�س الإدارة الأعلى

يقدم ال�سيد �شيراي ،رئي�س �شركة هينو موتورز،
ب�شغف و�ص ًفا لر�ؤيته.

ال�سيد مايدا ،ع�ضو مجل�س الإدارة الأعلى

فهي تنقل �أي �شيء مهما كانت ماهيته .كذلك ،لدي اعتقاد را�سخ ب�أن حافالت
هينو تلعب دو ًرا حيو ًيا في �إي�صال العديد من النا�س �إلى الوجهة التي يحتاجون
�إلى التواجد فيها – �سواء �أكان هذا عبارة عن �إي�صال الأطفال �إلى المدار�س
والموظفين �إلى المكاتب �أو �إي�صال النا�س �إلى منازلهمُ .ت�ش ّكل الطريق التي كنا
وما نزال ن�سير عليها ً
رابطا يجمعنا مع النا�س حول العالم ب�أ�سره .هذا ما يمنحنا
ٍ
الفخر ويغمرنا بال�سعادة� .إنه تحد ن�ستمتع بخو�ض غماره ونجابهه ب�إ�صرار ال
يتزعزع .بهذه الطريقة ،ونحن م�شحونين بهذه العواطف ،ف�إننا �سنوا�صل �شق
معنى فريدًا وقيم مركبات هينو المتج�سدة
طريقنا ،لمنح النا�س في كل مكان ً
في “العالمة التجارية العالمية لكافة العمالء ”.عندما �أنهى ال�سيد �شيراي هذه
ال�سل�سلة من العرو�ض التقديمية ،كانت الكلمات “فريق هينو ،نم�ضي قُد ًما يدًا
بيد” – والتي تج�سد مو�ضوع م�ؤتمر هينو العالمي لعام  – 2012ظاهر ًة بخط
عري�ض على ال�شا�شة خلفه.

ال�سيد كوكاجي ،ع�ضو مجل�س الإدارة الأعلى

توافد ما يزيد على  200م�شترك من  62دولة
منت�شرة في جميع �أنحاء العالم.

 :التقرير الثالث

م�ؤتمر هينو العالمي لعام  : 2012التقرير الثاني

ن�سعى �إلى موا�صلة تعزيز �أعمال عمالئنا من
خالل المركبات التجارية.
ت�شرف هينو على �إدارة عملياتها حال ًيا على �أر�ض �أكثر من  80دول ًة منت�شرة في جميع
�أنحاء العالم ،و ُيتوقع �أن تبيع  100,000مركبة �سنو ًيا .ما هي الطريقة التي ينبغي على
دما؟ في هذا
هينو �إتباعها لإكمال م�سيرتها في تحقيق مزيد من النمو �أثناء م�ضيها ُق ً
الق�سم ،نود �أن نقدم لكم ر�ؤية هينو حول النمو الذي حققته خارج الحدود اليابانية،
ا�ستنادًا �إلى مقطع مقتب�س من العر�ض التقديمي الذي �أجراه ال�سيد �أوجيما ،ع�ضو
مجل�س الإدارة الأعلى ،في م�ؤتمر هينو العالمي لعام .2012
“لدي اعتقاد را�سخ ب�أن العامل الأ�سا�سي ل�ضمان تحقيق نمو م�ستمر لهينو هو �أن نرتقي
بتمييز العالمة التجارية الخا�صة بنا عن المناف�سة ”.وقد نوه ال�سيد �أوجيما �إلى �أن
اللبنات الثالثة التي ُيبنى عليها التميز كانت “رفد ال�سوق بالمنتجات الأكثر مالءمة
بالفعل ”,و“تقديم دعمنا الكلي ”،ومن �أجل تحويل هذه الأهداف �إلى حقيق ًة ملمو�سة على
�أر�ض الواقع ،ن�سعى �إلى “تر�سيخ جذور �أوا�صر الثقة بين هينو والموزعين”.

�شرحا حول ر�ؤية هينو
قدم ال�سيد �أوجيما ،ع�ضو مجل�س الإدارة الأعلىً ،
المتعلقة ب�أعمالها الخارجية.

الن�شاطات التي
تركز على العمالء

• المالية
• قيمة مدى
الحياة
• التو�صيل ال�سريع

الدعم
الكلي
المبيعات

• القيادة الرفيقة بالبيئة
• التدريب
• الزيارة الدورية

• القطع
بعد الخدمة الأ�صلية
• برنامج
الخدمة
• الخدمات ال�شهرية

ال�سيد جافيير دياز،
ريكاردو بيريز

ال�سيد باتريك ت�شاراباتي ،ميديفكو

“ما هي المنتجات الأكثر مالءم ًة بالفعل؟ على وجه التحديد� ،إنها المنتجات التي تلبي
احتياجات العمالء المحدودة في كل �سوق .في حين �أنني �أ�ؤمن ب�أن هينو قدمت
المنتجات الأكثر مالءم ًة لمختلف الأ�سواق� ،إال �أن هنالك حيزًا للتطوير .بالتالي ،ما
ينبغي علينا فعله هو �أن نح�سن الإ�صغاء لل�سوق .في هذه الأثناءُ ،يعد االقت�صار على تمييز
منتجاتنا فقط �أم ًرا غير كاف لمجابهة الأ�سعار التي يطرحها مناف�سونا .فنحن � ً
أي�ضا
نولي اهتما ًما كبي ًرا لتحقيق التميز الذي ال يقوم على ال�سعر؛ وعلى وجه التحديد� ،إننا
نطور قدراتنا التناف�سية في نواح �أخرى غير ال�سعر .ح�سب الدرا�سات اال�ستق�صائية التي
�أجريت حول ر�ضى العمالء ،ف�إن العنا�صر المهمة التي تت�صدر الئحة الأ�شياء التي تبعث
الر�ضى في نفو�س العمالء تت�ضمن الخدمة ومندوب عالقات البيع والمنتج ،بينما ذكر
 ٪13من العينة التي �أجريت عليها الدرا�سات ب�أن �سعر ال�شراء هو الأهم .بعبارة �أخرى،
ينبغي علينا �أن نقدم ن�شاطات تركز على العمالء لإقامة نظام يتم التح�ضير له م�سب ًقا
يعمل على تقديم الدعم الكلي لعمالئنا .على وجه التحديد ،يجب �أن نخطو خطوة �إلى
الأمام ونتعاون مع العمالء بحيث ي�صبح ب�إمكانهم ‘تح�سين كفاءات عملهم من خالل
المركبات التجارية ’.بكلمات �أخرى ،ينبغي علينا �أن نقدم ‘حلول’ الأعمال للمركبات
التجارية .بالإ�ضافة �إلى غمار المناف�سة التي نخو�ضها حال ًيا ،نتوقع �أن يدخل مناف�سونا
من ال�صين وكوريا الجنوبية ال�سوق ب�شكل مت�سارع؛ حيث �أنهم يم�ضون قد ًما وي�سهمون في
�إن�شاء بيئة عمل تناف�سية ب�شكل مت�سارع .حت ًما �سيقع على عاتق هينو �أن ت�ستجيب على
جناح ال�سرعة ومن دون �إبطاء لمناف�سة مت�صاعدة كهذه .العن�صر الأ�سا�سي الذي ن�أخذه
بعين االعتبار عندما نفعل هذا هو التالحم الذي يجمعنا كفريق .هذا هو العامل
الأ�سا�سي لبلوغ �أهدافنا ،وهو ما نعنيه لدى ذكرنا للهدف المتج�سد في ‘تر�سيخ جذور
�أوا�صر الثقة بين هينو والموزعين ’.ففريق العمل الرائع �سيحقق نتائج رائعة .ترغب
هينو في �إيجاد �أ�س�س للتعاون لتكمل م�سيرتها في التقدم وتتمتع بم�ستقبل زاهي معكم.
تطمح هينو �إلى �أن تكون ال�شريك الممتاز لعمالئنا بف�ضل فريق هينو”.

تم تقديم �أمثلة من قبل الوكالء الذين حققوا نتائج باهرة من خالل تقديم دعم كلي
�شامل.
 ال�سيد جافيير دياز ،ريكاردو بيريز ،بنما� ،أمريكا الو�سطى -ال�سيد باتريك ت�شاراباتي ،ميديفكو ،لبنان ،ال�شرق الأو�سط

التعليقات التي قدمها الم�شاركون في الم�ؤتمر.
�شهد م�ؤتمر هينو العالمي لعام  2012م�شاركة � 68شركة توافد ممثلوها من  62دولة من جميع �أنحاء العالم.
طلبنا من بع�ض الم�شاركين �أن يزودوننا بمالحظاتهم عن العر�ض التقديمي بعد انتهاءه بينما ملأت
الإثارة �أرجاء المكان في ذلك الوقت.
“لدى م�شاركتي في هذا الم�ؤتمر انتابني �إح�سا�س ب�أني جزء من هذا الفريق ،وقد ا�ستحق ح�ضوري عناء تلك الرحلة
الطويلة التي قطعتها من المملكة العربية ال�سعودية .الآن وقد �شهدنا الم�ؤتمر ،قد تك ّون لدي بع�ض الأفكار� .أنا عازم على
تنفيذ هذه الأفكار على �أر�ض الواقع بمجرد عودتي �إلى �أر�ض الوطن.
ما يزال هناك م�ساحة للنمو في �أ�سواقنا ،واعتقد بالفعل �أني �س�أتحمل تبعات هذه المهمة في �أن �ألعب دو ًرا فاع ًال في دفع
عجلة النمو �إلى الأمام”.

جمجوم لل�سيارات والمعدات ،المملكة العربية ال�سعودية
ال�سيد من�صور علي خواجة/
المدير العام ،ق�سم المبيعات والت�سويق

“يغمرني االمتنان ال�شديد لدعوتي لح�ضور هذا الم�ؤتمر .فبعد �أن �شاركت في هذا الم�ؤتمر ،لدي الآن �إح�سا�س �أقوى من �أي
وقت م�ضى بمدى �أهمية اجتماع كافة �شركاء هينو من ما يزيد على  80دولة حول العالم وم�شاركة المعلومات فيما بينهم”.

ماكوينارياز واي فيهيكول�س ا�س� .أيه ،.الإكوادور
ال�سيد كييبر فاكا /الرئي�س

“تلهب م�شاعر الحما�س م�ستقبلنا لأن لدى هينو �سل�سلة هائلة من المنتجات.
بعد اال�ستماع �إلى العرو�ض التقديمية ،لقد جددنا عهدنا بتقديم دعم �أكثر �شمولية .من خالل تقديم الدعم الكلي
لعمالئنا ،ي�صبح ب�إمكاننا تمييز �أنف�سنا عن المناف�سين .نود �أن ن�ستح�ضر المثالين الرائعين الذين تم تقديمهما حول
ن�شاطات الوكالء في العرو�ض التقديمية التي �أجريت هذا اليوم”.

كراون موتورز ليميتيد ،هونغ كونغ
ال�سيد ايرن�ست �ساي كيت وونغ /المدير العام
ال�سيد �سيدريك هن وينغ �سو /ع�ضو مجل�س الإدارة

عاما في وطني� ،إال �أن هذه هي المرة الأولى التي �أ�شارك فيها في هذا الم�ؤتمر .لدى
“لقد عملت مع هينو لما يزيد عن ً 30
�إ�صغائي للعرو�ض التقديمية التي �أجريت لهذا اليوم ،انتابني �إح�سا�س ب�أن هينو ت�شق طريقها لتحقق نم ًوا ثابتًا .تُعد هينو
رواجا بين العمالء في وطني .ون�أمل �أن
عالمة تجارية رائعة ،حيث تلقى هذه العالمة التجارية ذات الجودة العالية ً
توا�صل هينو م�سيرة النمو هذه”.

هينو ت�شيلي ا�س� .أيه ،.ت�شيلي
ال�سيد باتري�شيو غرنوولد /المدير التجاري

�صوت مالكي هينو
هينو موتورز مانيفاك�شرينغ يو .ا�س .ايه� .إنكوربوري�شن،
عمليات تزويد القطع لأ�سواق �أمريكا الالتينية
ال�سيد �إيريك نوفوا /المدير

1

كندا

مصنع ألبان كريستي

“�إن �شاحنات هينو جديرة بالثقة فع ًال.
ال يمكن �أن نفكر با�ستخدام �سواها”.

“تحظى منتجات هينو باالحترام ال�شديد في �أ�سواقنا (�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي) .ينبع تمتع منتجات
هينو بهذه ال�شهرة من الجودة العالية والمتانة التي تتميز بها عالو ًة على حقيقة �أنها �صنعت في اليابان .لدى ذكر هذا ،ما
يزال هنالك حيز لإجراء تح�سينات على الأ�سواق.
على �سبيل المثال ،كما ورد ذكره �أثناء �إجراء العر�ض التقديمي لهذا اليوم ،تُعد �أ�سواق البيرو وت�شيلي ذات �أهمية كبيرة
بالن�سبة لنا ولهينو ،فحن ننفذ حال ًيا برامج لتطوير المنتجات الأكثر مالءمة لهذه الأ�سواق .تُ�شكل المعايير العالية التي
و�ضعتها هينو م�صدر �إلهام لنا بالإ�ضافة �إلى كونها م�صد ًرا عظي ًما لإثارة الحما�س� .سنوا�صل بذل جهودنا حتى يعلو �ش�أن
ق�سم تزويد القطع التابع لنا وت�صبح �أ�سواق �أمريكا الالتينية مثا ً
ال �ساط ًعا في مجموعة هينو”.
“كان هذا م�ؤتم ًرا رائ ًعا.
�شركة تويوتا زامبيا ليميتد
مفهوما
ُيعد مفهوم الدعم الكلي من هينو
ً
التنفيذي
المكتب
ال�سيد جون كوننيل /رئي�س
يبعث على االنبهار .يقوم مفهوم هينو هذا
على منظور عالمي وا�سع النطاق ،وقد
ملأني الحما�س لدى �سماعي عن الخطط التي �ست�ضعها ال�شركة لإ�ضفاء مزيد من التح�سينات التي �أجريت على مجموعات
الرعاية التي نقدمها لعمالئنا من خالل تح�سين الكفاءة في عمليات الت�صنيع .تعني حقيقة �أن نقوم بتح�سين كفاءة
عمليات الت�صنيع �أننا �سنكون قادرين على ا�ستالم المنتجات في وقت �أقرب من الوقت الذي نحتاجه الآن ،والذي بدوره
يعني �أننا �سنكون قادرين على �إي�صال هذه المنتجات ب�أقرب وقت �إلى عمالئنا .عالوة على ذلك� ،إذا كان ب�إمكان ال�شركة
تخفي�ض تكاليف الت�صنيع عن طريق �إمكانية تركيب وتوزيع مختلف المكونات على المراكز القائمة على �أر�ض اليابان
وخارجها ،ف�إننا �سنكون قادرين على تخفي�ض �أ�سعار المنتجات .لقد كانت العرو�ض التقديمية حول هذه التطورات
الجديدة ملهبة للحما�س لدى �سماعها� .أود �أن �أنقل هذه المعلومة لعمالئنا و�أن ن�شاركهم الحما�س”.

تويوتا ت�سو�شو افريكا (بيه تي واي) ليميتد ،جنوب �أفريقيا
ال�سيد اندريه فينتر /المدير العام هينو
“�أثارت المعلومات التي تمت م�شاركتها في هذا الم�ؤتمر حما�سنا .ما اكت�شفناه هو �أن هينو تخطو خطوات نحو التغيير.
يثير النهج الذي تتبعه هينو في التفكير والجهود التي تبذلها لت�صغي �إلى عمالئها الإعجاب ال�شديد .عن �أي �شيء يبحث
عمال�ؤنا؟ وما هو الإطار الزمني الذي يرغبون فيه؟ عن طريق توا�صلنا مع هينو ب�شكل مالئم ،ف�إنهم �سيزودوننا بمنتجات
تلبي متطلباتنا ،وذلك في �إطار زمني �أق�صر .يوقظ هذا الأمر الحما�س ال�شديد فينا� .إني �أكن االحترام ال�شديد لوجهة
نظر هينو حول تقديم المنتجات التي تهدف �إلى تلبية احتياجات عمالئنا”.

“لقد كان ذلك ً
عر�ضا تقديم ًيا رائ ًعا.
فيليبنا�س هينو �إنكوربوري�شن ،الفليبين
كان �أكثر ما لفت انتباهي من الموا�ضيع
ال�سيد فيليبي �سيميون باروغا/
المطروحة حول الر�ؤى واالتجاهات
نائب المدير العام و�أمين الخزانة
المختلفة التي تبنتها هينو لتكمل م�سيرة
تقدمها �إلى الأمام هو العنا�صر الأ�سا�سية الثالثة لرفد الأ�سواق بالمنتجات الأكثر مالءمة بالفعل ،وتقديم دعمنا الكلي
وتر�سيخ جذور �أوا�صر الثقة بين هينو والموزعين� .أ�ؤمن ب�أن الأمر الأكثر �أهمية من بين هذه الموا�ضيع هو التطبيق ال�شامل
للدعم الكلي .وبالطبع �إننا نلتزم بتر�سيخ جذور �أوا�صر الثقة بين هينو والموزعين .كانت العرو�ض التقديمية لهذا اليوم
ملهبة للحما�س ب�شدة� .أ�ؤمن ب�أننا �سنكون قادرين على زيادة مبيعات منتجات هينو من خالل موا�صلة بذل جهودنا لإر�ضاء
عمالئنا ب�شكل تام بالإ�ضافة �إلى تقديم الدعم الكلي .بو�صفنا �أحد �أع�ضاء فريق هينو ،ف�إننا نهدف �إلى �أن نحتل موقع
بين ال�شركات الموجودة على �أر�ض بلدنا”.
ال�صدارة ٍ

ال�سيد ت�شوك نايت/
الإدارة
“نحن �أحد موزعي م�شتقات الألبان مثل الحليب واللبن والزبدة والع�صائر ،وقد
عاماُ .ن�شرف حال ًيا على ت�شغيل ما مجموعه
عملنا في هذا المجال لمدة ً 67
� 10شاحنات من �شاحنات هينو ،بما في ذلك �سل�سلة  .HINO700 Seriesلقد
قمنا ب�شراء �أول مركبة من هينو عام  1988وذلك لحاجتنا �إلى �شاحنات �أكبر
من تلك التي كنا ن�ستخدمها حتى ذلك الوقت .نعتبر �شاحنات هينو الأف�ضل من
ناحية الموثوقية والمتانة و�سهولة القيادة.
هل هناك �أية نواح حيث نود �أن نطالب بالتح�سين؟ ال �شيء على الإطالق� .إال �أنه
�إذا ا�ضطررنا ،فمن الأف�ضل �أن ت�ضم ال�شاحنات ثالث بطاريات .يمد وكيلنا،
( Cal’sكالز) ،يد العون لنا كثي ًرا فهو يقدم خدمات ممتازة� .إن �شاحنات هينو
جديرة بالثقة فع ًال.
ال يمكن �أن نفكر با�ستخدام �سواها”.

ال�سيد ت�شوك نايت /الإدارة

كندا

جي .بي .فرييسن ترانسبورت ليميتد

“نحظى بعالقة رائعة مع وكيلنا”.

ال�سيد غاري فريي�سن/
الرئي�س

“باعتبار �أننا �إحدى �شركات النقل ،غال ًبا ما ننقل �أدوات التبليط بين ادمونتون و
لويد من�ستر .تقطع �شاحناتنا في الغالب م�سافة  95,000كم �سنو ًيا .كانت �أولى
مركبات هينو التي امتلكناها من نوع  Hino 308TAوقد قمنا ب�شرائها في عام
 2007تقري ًبا ،اعتمادًا على تو�صية من �أحد ال�شركاء الذين ي�ستخدمون هينو.
بد�أنا عملنا منذ خم�س �سنوات م�ضت� ،إذ ما نزال ن�ستخدم �شاحنات هينو منذ �أن
و�ضعنا حجر الأ�سا�س لهذا العمل وحال ًيا نمتلك �شاحنتين من �شاحنات هينو .لقد
�أ�سعدتنا هينو بكل ما توفره منتجاتها لنا من الموثوقية التي تتمتع بها والراحة
التي توفرها والكفاءة الرائعة في ا�ستهالك الوقود ،هذا بالإ�ضافة �إلى خدماتهم
الممتازة التي يقدمها مركز هينو� ،أي وكيلنا .وت�أتي في مقدمة هذه االعتبارات
كلها العالقة الرائعة التي تربطنا بوكيلنا والذي نعده �شريك عملنا الهام”.

ال�سيد غاري فريي�سن /الرئي�س

�صوت مالكي هينو
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ال�سيد بريياتنا �ساديلي ،الرئي�س التنفيذي للعمليات (الي�سار)

اندونيسيا

ت�ستغرق �إحدى �أطول الرحالت ما ي�صل �إلى � 31ساعة.

شركة بي .أو .كرامات دجاتي

“قبل الأخذ ب�أي اعتبارات �أخرى ،ينبع �إ�صرارنا على اال�ستمرار
في �شراء منتجات هينو من علمنا ب�أنها جديرة بالثقة”.

يتيح ال�شا�سي الطويل لحافالت هينو تركيب
مقعدين �إ�ضافيين.
دوما بالعمالء.
تعج محطات الحافالت ً

ت�شتهر حافالت هينو بين الركاب ب�أنها مريحة.

ال�سيد �أغو�س بوديمان/
المالك

“ت�شرف �شركتنا على ت�شغيل حافالت كبيرة الحجم ت�سير على خطوط حافالت
منتظمة ،وتوفر ال�شركة حافالت �سياحية وخدمات ت�أجير الحافالت.
كما نعمل على توفير الخدمات على متن الحافالت �أثناء ت�سيير الرحالت على
الخطوط المنتظمة بين محطاتنا الواقعة في جافا وبالي و�سومطرة .نمتلك حال ًيا
 780حافلة من بينها  256حافلة من �إنتاج هينو .كما �أننا نمتلك � 18شاحنة من
�شاحنات هينو .ب�سبب قلة وكالء الحافالت وال�شاحنات في اندوني�سيا ،فقد كنا فيما
م�ضى ن�شتري �أي نوع من �أنواع المركبات التي كانت متوفرة في ذلك الوقت ب�صرف
النظر عن �صناعتها .عندما �شقت هينو طريقها على �أر�ض اندوني�سيا في عام
 ،1982قمنا ب�شراء ثالثة حافالت من طراز  .RKهذا ما �أثار فينا الحما�س ودفعنا
�إلى �شراء ع�شرة مركبات �أخرى من �إنتاج هينو عام  .2000بعد �إجراء اختبارات
على هذه المركبات على مدى �سنة ،و�صلنا �إلى حقيقة تقول �أن مركبات هينو تفوقت
على مثيالتها من المنتجات ذات طراز �آخر من حيث الموثوقية وكفاءة االقت�صاد
في ا�ستهالك الوقود وتو ُفر قطع الغيار .منذ ذلك الحين� ،أ�صبحنا ن�شتري كل
مركباتنا الجديدة تقري ًبا من هينو .قبل الأخذ ب�أي اعتبارات �أخرى ،ف�إن منتجات

ال�سيد �أغو�س بوديمان ،مالك ال�شركة

تُعد عمليات ت�شغيل الحافالت المبرمجة العمل الأ�سا�سي
ل�شركة بي� .أو .كرامات دجاتي.

ت�شرف ال�شركة على �إدارة مركز تقديم الخدمات التابع لها.

عمل ال�سيد �إيدي اتمادجا� ،أحد �سائقي ال�شركة ،في قيادة
عاما.
الحافالت لمدة ً 25

هينو جديرة بالثقة.
فما تزال حافالت  RKالثالثة التي قمنا ب�شرائها عام  1982تعمل ويمكن ر�ؤيتها
في �أح�سن حاالتها وهي ت�شق طريقها في �شوارع جاكرتا.
عندما نفكر في عمالئنا ،ف�إن راحة الركوب هي �أحد العوامل الحيوية التي نوليها
عناية خا�صة لدى اختيارنا للمركبات ،وذلك لأننا ن�شرف على خطوط حافالت
منتظمة تقطع م�سافات طويلة وت�سير ل�ساعات قد ت�صل �إلى � 31ساعة .في هذا
ال�صدد ،توفر �سل�سلة الحافالت المجهزة بمحركات خلفية راحة ركوب ممتازة
كما �أنها تتمتع ب�سمعة طيبة جدً ا بين عمالئنا.
�أ�ضف �إلى ذلك �أن تفرد مركبات هينو ب�شا�سي طويل يتيح لنا تجهيز الحافالت

ما تزال ال�شركة ت�شرف على ت�شغيل حافلة
هينو التي ا�شترتها عام .1992

بمقعدين �إ�ضافيين ال نجدها متاحة في حافالت ذات طراز �آخر �إذا ما �أجرينا
مقارنة بينها� ،إذ ُيعد هذا �أحد العوامل الحيوية الأخرى التي ت�ساهم في الربحية
التي نحققها .تُعد المحركات التي تم تجهيز مركبات هينو بها محركات قوية
للغاية ،وبالتالي تتطلب عددًا �أقل من الأيدي العاملة للقيام ب�أعمال ال�صيانة ،والذي
بدوره يقلل من تكاليف الت�شغيل ووقت توقف الت�شغيل.
يقوم وكالء هينو بتقديم دعمهم من خالل تنظيم برامج �صيانة ،بالإ�ضافة �إلى مد
يد العون لنا في جمع معلومات الت�سويق .هذا �إلى جانب �أنهم قاموا بدعوتنا �إلى
الندوات التي ُعقدت في اليابان ،التي ما نزال ن�ستح�ضر ذكراها باعتزاز كونها
�إحدى التجارب الهادفة التي خ�ضناها”.

تملك ال�شركة  256حافلة من حافالت هينو.

ُعقدت ندوة حول القيادة االقت�صادية في ا�ستهالك الوقود � ً
أي�ضا في ريكاردو بيريز ا�س� .إيه ،بنما.

ما هي النقاط المحددة التي ينبغي على العمالء �أن ي�ستح�ضروها با�ستمرار؟ يوجد
هناك عدة نقاط يمكن من خاللها تطبيق تقنيات توفير الوقود ويت�ضمن ذلك وقت توقف
ال�شاحنة عن الحركة (و�ضع “�إيقاف الدوران الخامل”) و�أثناء االنطالق والت�سارع
والقيادة ب�سرعة ثابتة والتباط�ؤ ،بالإ�ضافة �إلى عمليات الفح�ص اليومية� .سنعطي في هذا
الإ�صدار و�ص ًفا لنقاط يجب �أن ن�ستح�ضرها با�ستمرار �إزاء �إيقاف الدوران الخامل
والت�سارع والتباط�ؤ .نود البدء مع �إيقاف الدوران الخامل .يعر�ض الجدول  2ا�ستهالك
المحركات للوقود �أثناء �إيقاف الدوران الخامل.

ا�ستهالك الوقود �أثناء �إيقاف الدوران الخامل
يتفاوت ا�ستهالك الوقود اعتمادًا على �سعة المحرك
<المهام ال�شاقة> محرك ب�سعة  12.8لت ًرا >> تقري ًبا  1.3لتر�/ساعة
<المهام الخفيفة> محرك ب�سعة  4لت ًرا >> تقري ًبا  0.8لتر�/ساعة

ُعقدت ندوة متعلقة بكفاءة ا�ستهالك الوقود في بنما تزام ًنا مع �صدور �إعالن عن
�سل�سلة  300 Seriesالجديدة.
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الجدول 2

هناك العديد من الفوائد التي يمكن جنيها من القيادة االقت�صادية في ا�ستهالك
الوقود .لي�س فقط ي�ستطيع العمالء التقليل من تكاليف الوقود ،بل يمكنهم � ً
أي�ضا
الم�ساهمة في الحد من انبعاثات غاز ثاني �أك�سيد الكربون  .CO2ل�ضمان الح�صول
على قيادة اقت�صادية في ا�ستهالك الوقود ،ينبغي على ال�سائقين � ً
أي�ضا �إجراء فح�ص
لإطارات ال�شاحنة وغيرها من عمليات الفح�ص الأخرى .بالتالي ،ي�ؤدي هذا �إلى
الحد من الأعطال قبل �أن تحدث ،الأمر الذي يت�سبب في التقليل الملمو�س من وقت
توقف الت�شغيل ،عدا عن فوائد �أخرى يجنونها من الفح�ص .يعر�ض الجدول التالي
مثا ًال على الفوائد التي جناها �أحد عمالئنا.

العالقة بين القيادة الرفيقة بالبيئة والقيادة الآمنة
— درا�سة لأحد العمالء —

– تطبيق القيادة االقت�صادية في ا�ستهالك الوقود وعدد الحوادث –
4.2
25

4.0

20

3.9
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3.8
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عدد الحوادث ٪ 47-

3.7

عدد الحوادث

الكفاءة في ا�ستهالك الوقود (كم/لتر)

التح�سينات التي �أجريت على الكفاءة في
ا�ستهالك الوقود ٪10.5+

4.1

5

3.6
2008

الجدول 1

2007

2006

2005

ال�سنة المالية

يعود �سبب هذا �إلى �أن القيادة االقت�صادية في ا�ستهالك الوقود ُت�شكل بحد ذاتها “قيادة
حذرة” حيث �أنها ُتلزم ال�سائقين بتفادي عمليات الت�شغيل المفاجئة مثل االنطالق المفاجئ
والت�سارع والتباط�ؤ المفاجئين ،بالإ�ضافة �إلى عمليات التوجيه المفاجئة لعجلة القيادة.
تدفع هذه الفوائد العديدة هينو �إلى ت�شجيع القيادة االقت�صادية في ا�ستهالك الوقود.

كما ترى ،يتفاوت ا�ستهالك الوقود اعتمادًا على �سعة المحرك� .أما بالن�سبة ل�شاحنات
المهام ال�شاقة (ب�سعة  12.8لت ًرا)� ،سي�ستهلك المحرك ما ُيقارب  1.3لت ًرا من الوقود
لكل �ساعة من �إيقاف الدوران الخامل .في حين �سي�ستهلك  0.8لت ًرا تقري ًبا لكل �ساعة
في �شاحنات المهام الخفيفة (ب�سعة  4لت ًرا) .فعلى �سبيل المثال� ،إذا دخلت �شاحنة ما
يوما من كل �شهر في و�ضع �إيقاف الدوران الخامل لما مجموعه
تعمل لمدة ً 25
� 3ساعات يوم ًيا ،ف�إن هذا يعني �أن �شاحنة مهام خفيفة �ست�ستهلك  720لت ًرا تقري ًبا
و�شاحنة مهام ال�شاقة �ست�ستهلك  1,170لت ًرا تقري ًبا .كما ترى ،ف�إن ما يمكن توفيره من
تكاليف الوقود من هذه الناحية فقط هو �أمر ال ُي�ستهان به .يلعب �إيقاف دوران
المحرك الخامل قدر الإمكان دو ًرا �أ�سا�س ًيا في الحد من تكلفة هذا الوقود المهدور.
�صحيح �أنها عبارة ب�سيطة �إال �أنها �صحيحة.
الناحية التالية التي يمكن من خاللها توفير الوقود هي االنطالق والت�سارع .عند
االنطالق �أو الت�سارع ،يجب �أن يتم �ضغط دوا�سة الت�سارع للأ�سفل ببطء واعتدال .على
وجه التقريب ،يجب �أن يتم �ضغط الدوا�سة للأ�سفل بمقدار  ٪80ل�شاحنات المهام
ال�شاقة و  ٪50ل�شاحنات المهام المتو�سطة والخفيفة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،احر�ص على
تحويل الترو�س للأعلى فقط عندما يكون م�ؤ�شر عداد الدورات و�سط المنطقة الخ�ضراء،
حيث يحتاج المحرك �إلى وقود �أقل لخرج التيار ذاته (راجع الجدولين  3و  .)4احر�ص
� ً
أي�ضا على تحويل الترو�س �سري ًعا قبل �أن تنخف�ض �سرعة المحرك ب�شكل ملحوظ.
منحنى ا�ستهالك وقود
المحرك

جم/ح�صان�-ساعة

�سرعة المحرك

الجدول 3

المنطقة الخ�ضراء

الجدول 4

�سرعة المحرك (دورة في الدقيقة)

كما ترى ،ال يتطلب منك تقنية خا�صة لتطبيق القيادة االقت�صادية في ا�ستهالك
الوقود� .سنقدم في الإ�صدار التالي و�ص ًفا لعدد من النقاط الب�سيطة التي يجب �أن
ت�ستح�ضرها با�ستمرار �أثناء القيادة .ب�إمكانك �أن تبد�أ القيادة االقت�صادية في
ا�ستهالك الوقود منذ هذا اليوم.
حاول تطبيق هذه التقنيات بنف�سك لتطوير عالقة ال�صداقة التي تجمعك مع البيئة
والكفاءة االقت�صادية في ا�ستهالك الوقود الخا�صة بك وال�سالمة �أثناء القيادة.

اعمل على الحد من �سرعة المحرك
وقم بتحويل الترو�س على الفور!
المنطقة الحمراء
المنطقة الخ�ضراء

 x1000لكل دقيقة

مقارنة كمية الوقود التي يتم
حقنها لك�سب الخرج ذاته

�سرعة ال�شاحنة

�سرعة المحرك

عبر تطبيق القيادة االقت�صادية في ا�ستهالك الوقود على تنظيم هذا العميل ،لم يتمكن
هذا العميل من تح�سين كفاءة ا�ستهالك الوقود فح�سب ،بل � ً
أي�ضا ا�ستطاع �أن يخف�ض من
عدد الحوادث.

تُعد القيادة االقت�صادية في ا�ستهالك الوقود بحد ذاتها “قيادة �آمنة”.

�سعة المحرك

الخرج

عمليات الفح�ص اليومية هي �أحد العوامل الأ�سا�سية لتحقيق القيادة
االقت�صادية في ا�ستهالك الوقود.
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الكمية التي يتم حقنها (مم)3

ن�ؤمن ب�أن العديد من عمالئنا يطبقون بالفعل ممار�سات القيادة االقت�صادية في
يوما بعد يوم .تجذب
ا�ستهالك الوقود التي ن�شجعها و�أنهم يجنون فوائد حقيقية ً
ندوات هينو حول القيادة االقت�صادية في ا�ستهالك الوقود التي يتم عقدها في مراكز
التدريب الخا�صة بنا في كل من اليابان والإمارات العربية المتحدة وبنما عددًا كبي ًرا
من عمالئنا في مناطق عديدة في العالم ،كما �أن موزعي هينو المحليين المنت�شرين
في �أكثر من  20دولة موزعة في �أرجاء المعمورة يقومون بعقد ندوات م�شابهة.
تم التقاط ال�صور المعرو�ضة في هذه ال�صفحة في ندوة القيادة االقت�صادية في
ا�ستهالك الوقود التي ُعقدت م�ؤخ ًرا في بنما .وقد بدت عالمات الده�شة ح ًقا على
محيا كافة الم�شتركين لدى علمهم عن فوائد القيادة االقت�صادية في ا�ستهالك
الوقود .مع ذلك وللأ�سف ،ال ُتُتاح هذه الندوات ال�شائعة في كافة الدول .لذا نود �أن
ن�شاطركم بع�ض التقنيات التي ي�سهل على �أي م�ستخدم �أن يطبقها لتوفير الوقود من
خالل تقديمها في بع�ض الإ�صدارات من هذه المجلة.

جم/ح�صان�-ساعة

0
4

منحنى ا�ستهالك وقود
المحرك
الخرج

ن�شجع القيادة االقت�صادية في ا�ستهالك الوقود
الدر�س الأول :االنطالق والت�سارع

ا�ستهالك الوقود

القيادة االقت�صادية في ا�ستهالك الوقود

1.0

معلومات تكميلية حول المنطقة الخ�ضراء

اكت�سب الم�شتركون في الندوة خبرة عملية عن فوائد القيادة االقت�صادية في
ا�ستهالك الوقود.

