تنظيم قوافل هينو المتتالية على �أر�ض م�صر بهدف �إي�صال
جودة ال�شاحنة �إلى �أكبر عدد ممكن من العمالء.
ابتدا ًء من الإ�سكندرية و�صو ًال �إلى �صعيد م�صر” .

يتم تنظيم عرو�ض الطريق في عدة مواقع داخل م�صر.
تعمل الچيكو م�صر ،وهي واحدة من ال�شركات التابعة لمجموعة عبد اللطيف جميل
المحدودة في م�صر ،على تنظيم فعاليات بهدف ن�شرالجودة التي تتمتع بها �شاحنات
هينو .وقد �أ�صحبت هذه الفعاليات ،التي حملت ا�سم “قوافل” ،ذات �شعبية كبيرة
وجذبت عددًا كبي ًرا من العمالء .وقد حظينا بفر�صة للتحدث مع ال�سيدة مي عبد
الحميد وال�سيد �شريف عزت وهما الم�س�ؤوالن عن التخطيط للفعالية في �شركة
الچيكو“ .في �شركة الچيكو ،و�ضعنا في ت�صورنا تنظيم هذه الفعالية بنا ًء على ر�ؤية
هينو التي تبنت مفهوم الدعم ال�شامل (المبيعات و ال�صيانة وقطع الغيار) .فالطريقة
الأكثر فاعلية للت�سويق في �أ�سواق ال�شاحنات هي �أن نتيح لعمالئنا ر�ؤية المنتجات
وا�صطحابهم لإجراء اختبار القيادة .فكان بدء التح�ضيرات لقوافل هينو هذه في يوليو
 ،2012وكان الإطالق في �شهر نوفمبر ،حيث قمنا بزيارة �أجزاء عديدة من القطر

“لأن عمالء ال�شاحنة القالب ي�سعون للح�صول على المتانة و الجودة والقيمة العالية عند
�إعادة البيع .بالإ�ضافة �إلى حقيقة ح�صول ال�شاحنات القالب يابانية ال�صنع على ثقة كبيرة
في م�صر ،فقد كان لهذين العاملين دو ٌر في �أن نتلقى ردودًا �إيجابية من العمالء الم�شاركين.
وفي كل مرة ننظم فيها هذه الفعاليات ،يتزايد با�ستمرار عدد العمالء الذين يدركون
الحقيقة التي ت�ؤكد �أن �شاحنات هينو هي �شاحنات يابانية ال�صنع بن�سبة  %100و�أنها تتمتع
بجودة عالية ،هذا بالإ�ضافة �إلى معرفتهم بما تمتاز به من راحة الركوب والتعليق والقوة
الفائقة”.
اهتماما (وا�سعا)،
“كانت ال�شاحنة القالب دايهات�سو دلتا ،العالمة التجارية التي القت
ً
والرائدة في �سوق ال�شاحنات القالب في م�صر� ،إال �أنها قد توقف �إنتاجها في عام .2010
و�أ�صبحت هينو ال�صانع الياباني الجديد لل�شاحنات القالب� ،إال �أن ما ينق�صها هو �أن تكون
معروفة على نطاق وا�سع في م�صر.
وهذا هو ال�سبب في �أهمية تنظيم فعاليات قوافل هينو هذه و�إتاحة الفر�صة لعمالئنا
الم�ستقبليين كي يعرفوا �أن هينو هي ُم�صنع �شاحنات يابانية ذات جودة عالية ”.وتعمل �شركة
الچيكو على توفير خدمات ال�صيانة �أثناء هذه الفعاليات لجذب انتباه العمالء �إلى مدى
�سهولة �إجراء عمليات ال�صيانة ل�شاحنات هينو .وهناك هدف هام �آخر وراء تنظيم فعاليات
قوافل هينو هذه يتجلى في تلقي طلبات العمالء ب�شكل مبا�شر�“ .إننا نعتمد على ردود الأفعال
الواردة من العمالء لنعمل على تح�سين منتجاتنا .فعلى �سبيل المثال ،وبنا ًء على ردود
الأفعال التي وردتنا من العمالء الذين رغبوا في �سعة تحميل �أقل ،ف�إننا �سنعمل على تقديم
�شاحنات ب�سعة تحميل �أ�صغر �إ�ضاف ًة �إلى �شاحناتنا الحالية .كذلك ،عملنا على تلبية الطلبات
ب�ش�أن تقديم بوابات �صندوق التحميل التي تفتح ب�شكل �أو�سع ،و�إ�ضافة �صدادات مطاطية كي
ال ترتطم البوابة الخلفية بج�سم ال�شاحنة عند فتحها .في كلتا الحالتين ،نحن نخطط �أن
نطرح ال�شاحنة الجديدة التى تتما�شى وهذه الطلبات في بداية �سبتمبر ”.و�إننا نتطلع في
الم�ستقبل القريب جدً ا �إلى �أن نكون قادرين على ر�ؤية �شاحنات هينو وهي تلبي متطلبات عدد
كبير من عمالئها في �أجزاء كثيرة من م�صر.
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انطالقة خا�صة:
�شاحنات التعدين من هينو تغزو البيرو
من جديد

تعمل �شاحنات التعدين على المرتفعات التي يتجاوز ارتفاعها
 4500متر مقدم ًة باعتزاز “�أداء هينو” .وعليه ف�إننا نعلن عن الح�ضور
القوي الذي امتلكته هذه ال�شاحنات لدى اال�ستعداد لإطالقها في البيرو.
ال�سيدة مي عبد الحميد )على الي�سار( ،و
ال�سيد �شريف عزت (على اليمين)

ال�سيد �شيغيهارو ميياموتو من  HMLي�ساند الفعالية بو�صفه
ميكانيك ًيا.

تحظى ال�شاحنات الم�صنوعة في اليابان بثقة كبيرة في م�صر.
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لطالما عملت هينو على تطوير �شاحنات التعدين بغية التو�سع في �أ�سواق جديدة في البلدان ذات الموارد،
وقد �أطلقت �شاحنات  HINO700 Series ZSالجديدة و�شاحنات  HINO700 Series ZYفي �شهر
�أكتوبر من عام  .2010و�إحدى الخ�صائ�ص التي تميزت بها هذه ال�شاحنات هي كفاءتها في ا�ستهالك
الوقود .ال يزال ميراث فخر هينو الذي يكمن في ت�صنيع ال�شاحنات ذات الكفاءة في ا�ستهالك الوقود
حا�ض ًرا ،حتى عندما يتعلق الأمر ب�شاحنات التعدين هذه التي يتم ا�ستخدامها لنقل الأحمال الثقيلة مثل
التربة ال�سطحية والمعادن الخام .بالإ�ضافة �إلى �أنها متينة جدًا ،فقد ب ّينت الدرا�سات التي قامت بها هينو
�أنها تتطلب عمليات ا�ستبدال �أقل للقطع .و ُتعد �آلية ترو�س التخفي�ض في مجموعة العجلة �إحدى التقنيات
المتميزة الأخرى التي �ستجدها في �شاحنات هينو هذه� .إن �آلية ترو�س التخفي�ض هذه تتحقق على
مرحلتين ،فبالإ�ضافة �إلى المفا�ضل ،عملنا على �إ�ضفاء �آلية ترو�س التخفي�ض هذه على ا�سطوانات المكابح
الخلفية .وهذا ما ي�سمح للمفا�ضل �أن يتقل�ص �إلى ن�صف حجمه االعتيادي ،الأمر الذي يعني �أنه بمقدور
ال�شاحنات القيام بالجر والمحافظة على خلو�ص �أر�ضي عالٍ في نف�س الوقت ،والذي بدوره يعني �أن
با�ستطاعة ال�شاحنات القيادة �صعودًا ونزو ًال على المنحدرات ال�شديدة التي تتميز ب�أ�سطح الطريق الموحلة
والقا�سية .تغمر هينو م�شاعر الفخر لأنها قد عملت على تطوير �شاحنات التعدين هذه .فقد خ�ضعت هذه
ال�شاحنات الختبارات على �أر�ض الواقع تحت ظروف تتميز بالحرارة والرطوبة ال�شديدتين وتم �إطالقها
للمرة الأولى في اندوني�سيا في �شهر �سبتمبر من عام .2012
هل تلبي منتجاتنا احتياجات عمالئنا المحددة في مختلف �أنحاء العالم؟ وهل هذه المنتجات متينة؟ وهل
تقدم �أدا ًء جيدًا؟ باال�ستناد �إلى فل�سفتنا “المركبة الأكثر مالءم ًة” ،اعتدنا ،في هينو� ،أن نجري عمليات
تقييمية �شاملة لمنتجاتنا على الدوام وذلك خالل �آخر مراحل التطوير ،لذا �إنه �أمر ُم ّ�سل ٌم به �أن هذه
ال�شاحنات قد خ�ضعت � ً
أي�ضا لمثل هذه العمليات التقييمية قبل �إطالقها في البيرو .و�شهد الفريق الإخباري
ُ
لمجلة  HINO Caresالتحديثات الإ�ضافية التي �أجريت على �أداء �شاحنات  HINO700 Series ZSا�ستنادًا
�إلى اختبارات واقعية �أجريت في مواقع التعدين الواقعة في المرتفعات على ارتفاع  5000-4000متر حيث
يكون الهواء قلي ًال وت�صادف ال�شاحنات �سل�سلة غير منتهية من المنحدرات ال�شديدة .ومن �أجل الم�ساعدة في
نقل الخبرة المكت�سبة فيما يتعلق بالأداء اال�ستثنائي الذي تمتلك �شاحنات هينو القدرة على تقديمه ،تقوم
هينو بت�أجير �شاحنات نقل الركام لمواقع مختلفة حيث ُيعد نقل المعادن الخام مهمة لها �أهميتها .وكجزء من
ال�صفحة الخا�صة بالبيرو في هذا العدد من مجلة  ،HINO Caresنود �أن نقدم لكم ردود الأفعال التي وردتنا
من العمالء الذين يعملون حقيق ًة على الترويج ل�شاحنات  HINO700 Series ZSهذه ،كما �أننا �سننقل لكم
الإثارة التي �سرت بين الموزعين مما �أدى �إلى �إطالق ال�شاحنات ر�سم ًيا في �شهر �سبتمبر من عام .2013

ً
وهبوطا على طرق
تم ت�صميم �شاحنات  HINO700 Series ZSلمناطق المرتفعات وهي تمتلك القدرة على القيادة ب�سهولة �صعودًا
منحدرة وذات ت�ضاري�س قا�سية.

الأداء القوي ل�شاحنات هينو في
مرتفعات البيرو.
تم �إن�شاء منجم الف�ضة هذا في هوارون ،البيرو ذات البيئة القا�سية على ارتفاع يبلغ �أكثر من  4,500متر.
في �شهر �أبريل من عام  ،2013حظي فريق مجلة  Hino Caresبفر�صة للقاء النا�س الذي يعملون بن�شاط في المنجم ور�ؤية �شاحنات
 HINO700 Seriesللتعدين تعمل بقوة على الرغم من قلة الهواء في هذه المرتفعات.

ت�ستوطن الألبكة بيئات قا�سية موجودة على مناطق يبلغ ارتفاعها
 4,500+متر في �أمريكا الجنوبية.

قمنا بت�أجير �شاحنات نقل الركام � HINO700 Series ZSإلى مواقع التعدين المحلية من �أجل منحهم �شعو ًرا
بمدى تفوق �أدائها.

التعليقات التي �سمعناها
من عمالء مراقبة هينو.
�أفكوم
“ننخرط في �شركة �أفكوم في �أعمال نقل المعادن الخام وغيرها من المواد .ومع �أننا ن�ستعمل � 12شاحنة
ال�سيد كارلو�س �ألياغا فالكون
اهتماما لتحري �شاحنات �أخرى لمعرفة �إذا ما كانت هنالك موديالت �أكثر
حال ًيا� ،إال �أننا لطالما �أولينا
ً
المدير العام
مالءمة من موديالت العالمة التجارية التي ن�ستعملها حال ًيا .ولكن� ،أعلمتنا �شركات �أخرى تعمل في قطاع
التعدين �أنها لم تح�صل على نتائج �إيجابية خالل �إجراء اختبارات للعالمات التجارية الأخرى ،لذلك ،تابعنا
ا�ستعمال العالمة التجارية نف�سها لل�شاحنات على مدى � 12سنة دون �إجراء �أي اختبارات لأية عالمات
تجارية �أخرى .ومن ثم ،في يوم ما توجهت هينو بالحديث �إلينا ،وكان �أهم ما قالته ‘نقوم ب�صناعة �شاحنات
جيدة ،ويمكننا حتى االرتقاء بها �إلى م�ستويات �أف�ضل وذلك بف�ضل م�ساعدتكم وردود الأفعال التي نتلقاها
منكم ’.كانت هينو تولي �أهمية لردود الأفعال التي تتلقاها من حقول التعدين .عندما علمنا بهذا الأمر،
اعتقدنا �أنه قد يكون ب�إمكاننا العمل �سوي ًة ل�صنع �شاحنة �أف�ضل ،لي�س من �أجل �شركتنا فح�سب ،بل � ً
أي�ضا من
�أجل ال�شركات الأخرى العاملة في �صناعة التعدين .وقد تكون لدينا � ً
أي�ضا اعتقاد ب�أن العالمة التجارية لهينو،
التي تُعد واحدة من مجموعة �شركات تويوتا� ،ستكون جدير ًة بالثقة .والمعاملة التي تلقيناها من هينو كانت
معاملة �أحد العمالء المهمين � ً
أي�ضا .فقد قدّرت هينو التعامالت بينها وبين الأ�شخا�ص العاملين في هذا
المجال ،و�أخذت بردود الأفعال الواردة منهم خالل الأوقات التي �أجرينا فيها اختبارات لمنتجاتها� .أثار
�إعجابي ذلك الموقف الذي اتخذته ال�شركة نحو ال�سعي لإنتاج منتج �أف�ضل من خالل تعاونهم .بما �أننا قد
اختبرنا �شاحنات التعدين من هينو على �أر�ض الواقع ،فقد �أدركنا مدى روعة الأداء الذي تقدمه .وقد الحظنا
على وجه الخ�صو�ص �أن �شاحناتها تتمتع بكفاءة في ا�ستهالك الوقود �أف�ضل من ال�شاحنات التي ن�ستعملها
حال ًيا .هذه هي الميزة التي تنعك�س مبا�شر ًة
على ما نحققه من �أرباح .وفيما يخ�ص الطريقة التي يتم بها التحكم بال�سرعة ،ف�إن هذه ناحية �أخرى من النواحي
التي تفوقت فيها هينو .ل�سوء الحظ لم تتوفر لنا الفر�صة الختبار ال�شاحنات في �أنفاق التعدين ب�سبب المعوقات التي
يفر�ضها ارتفاع ال�شاحنة ،ورغم ذلك ،قدمت ال�شاحنات �أدا ًءا جيدً ا جدً ا في االختبارات التي �أجريت فوق �سطح
الأر�ض ،ون�شعر ب�سرور غامر ب�أدائها هذا� .إننا حال ًيا في خ�ضم محادثات لإبرام عقد بخ�صو�ص منجم نحا�س
مفتوح ،ولن تكون م�س�ألة ارتفاع ال�شاحنة �أم ًرا ذا �أهمية ،وذلك لأن العمليات في هذا المنجم �ستجري فوق �سطح
الأر�ض بن�سبة � .%100إذا ما �أبرمنا هذا العقد ،ف�إننا ن�أمل بالت�أكيد �أن ن�شتري �شاحنات التعدين من هينو .وبما
�أننا قد �أعلمناهم بذلك ،نحن نتوقع منهم �أن يعالجوا م�س�ألة ارتفاع ال�شاحنة بنا ًء على ردود الأفعال الواردة من هذا
االختبار الأخير”.

منجم ف�ضة في هوارون ،البيرو .يقع هذا المنجم على ارتفاع يزيد عن  4,500متر.

ال�سيد ادوين بوماد

�سائق في �شركة �أفكوم

“اختبرنا �شاحنات التعدين  HINO700 Series ZS 6x4من
هينو على مدى � 4أيام .وتبين �أنها تتمتع بقوة كبيرة ،و�سال�سة في
تغيير الترو�س ،كما �أنها كانت مريحة جدً ا في القيادة”.

يقوم موظف ما�سا ب�إجراء فح�ص ل�شاحنة نقل الركام.

تح�صل ال�شاحنات على قوتها من التوربينات الإ�ضافية التي تم تجهيزها لمناطق المرتفعات
ً
منخف�ضا.
حيث يكون تركيز الأك�سجين

موظفو �أفكوم.

الحما�س الذي �سرى
في م�شروع التعدين
من هينو.

م�صممة على نحو قوي جدًا .ولأنها عالمة تجارية يابانية فقد و�ضع عمال�ؤنا ثقتهم
فيها .ولكن من �أجل �أن ي�شعر عمال�ؤنا �أن هذه هي ال�شاحنة المالئمة لهم بحق ،ينبغي
لهم �أن يروا ال�شاحنة على �أر�ض الواقع ويجربوا مزاياها ب�أنف�سهم ،وهذا ما دعانا �إلى
و�ضع خطة لإعارة �شاحنات نقل الركام �إلى عمالئنا المحتملين ،الذين �أبدوا ر�ضى
�شديد عن �أداء ال�شاحنات بعد �إجراء العرو�ض”.

ُ�شوهدت �شاحنة  HINO700 Series ZSهذه تقدم �أدا ًء قو ًيا على ارتفاع يبلغ
 5,100متر.

تويوتا ديل بيرو ا�س .ايه.
هيرواكي فوجيوارا

الرئي�س التنفيذي ورئي�س المكتب التنفيذي

�أع�ضاء فريق هينو في �شركة تويوتا ديل بيرو
من اليمين،
خو�سيه بياردل مونيث  /م�ساعد مدير عالمة هينو التجارية
ق�سم هينو ،ال�شعبة التجارية
خوان كارلو�س كوندوري �أنتيزانا  /رئي�س هينو  -التعدين
ق�سم هينو ،ال�شعبة التجارية
�إيغور �أوبرغون ايكوت�شيا  /الم�شرف على عالمة هينو التجارية
ق�سم هينو ،ال�شعبة التجارية
فيرناندو فوجي �أوبانا  /الم�شرف على عالمة هينو التجارية
ق�سم هينو ،ال�شعبة التجارية

العام ،وهذا ما �سيعزز �إلى حد كبير عمليات دعم الخدمة وقطع الغيار .لأن
ال�شاحنات تعد �أ�صو ًال منتجة ،ف�إن ال�شيء الأكثر �أهمية هو �أن نبقي فترة توقف
ال�شاحنة عن الت�شغيل �أقرب ما يكون �إلى ال�صفر .ومن �أجل �أن نحقق هذا ،فمن
المهم �أن تتوفر لدينا قطع الغيار ال�ضرورية ،و�أن نخطط لإيجاد مثل هذا النظام في
�شركة تويوتا ديل بيرو ا�س .ايه.

ي�صب
�إننا على دراية ب�أنواع قطع الغيار المطلوبة في هذا المجال ،وهذا هو ال�سبب في
“يتمتع العمالء في مجال ال�صناعة التعدينية بمعارف وتجارب كثيرة .وحتى ّ
ه�ؤالء العمالء اهتمامهم على عالمة تجارية جديدة ل�شاحنات التعدين ،ينبغي �أن تتوفر امتالكنا لمخزون ٍ
كاف من قطع الغيار عالية الدوران في م�ستودعاتنا ،كما �أننا و�ضعنا
لهم القدرة ليت�أكدوا من الأداء العام للمنتج ،وي�صلوا �إلى نتيجة مفادها �أنها االختيار
ت�صو ًرا للعملية التي �سنجعل فيها الم�ستودعات قريبة من عمليات التعدين الأ�سا�سية
ال�صحيح لهم ”.اجتمع كافة �أع�ضاء الفريق المتك ّون من �أربعة �أ�شخا�ص على ت�أكيد �أن من �أجل تخزين قطع الغيار هذه .كما �أننا �سنعمل على تثبيت موظفي خدمات المحطة
هذا هو بال�ضبط ال�سبب الذي دعاهم �إلى اعتبار برنامج العر�ض التجريبي �أم ًرا
ب�شكل دائم في هذه الأماكن لتعزيز هذا النظام حتى ي�صبح عمل ال�شاحنات من دون
ً
�أ�سا�س ًيا .تخطط هينو �إلى �إطالق الموديل  HINO700 Series ZYفي �شهر �أغ�سط�س فترة توقف عن الت�شغيل ممكنا ”.تقترب �شاحنات التعدين من هينو الم�صممة
من العام المقبل ،ولإحراز مزيد من التقدم ،وبعد �إطالق الموديل  HINO700 Seriesللظروف القا�سية والعمليات التي تجري على ارتفاعات �شاهقة والتي طالما انتظرنا
� ،ZSستقوم ال�شركة بتمديد برنامج العر�ض التجريبي با�ستخدام هذا الموديل.
مقدمها من موعد �إطالقها .كان الحما�س الذي �سرى في فريق م�شروع التعدين من
لهذا
“�سنكون قد �أنهينا تح�ضيراتنا لعمليات الدعم الذي نقدمه في �شهر �أغ�سط�س
ملمو�سا.
ا
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ما�سا [ ميت�سوي �أوتوموتريز ]
يو�شينوري هاتوري

مدير خدمة العمالء والمدير العام

من ما�سا ،تم تثبيت ما مجموعه  80ميكانيك ًيا وم�شر ًفا ب�شكل دائم في  16منج ًما.

“تُعد البيرو �إحدى دول �أمريكا الالتينية التي ت�شهد نم ًوا اقت�صاد ًيا ثابتًا ،حيث �أنها
و�ضعت ً
م�شروعا في قطاع التعدين على مدى � 5سنوات قادمة.
خططا لأكثر من 50
ً
بف�ضل هذا ،نعتقد �أن الطلب على �شاحنات التعدين من هينو �سيزداد � ً
أي�ضا .يحذونا
الأمل في �إي�صال تفوق عالمة هينو التجارية على نطاق وا�سع في الوقت الذي نعمل
فيه على تر�سيخ �أوا�صر العالقة التي تربطنا بالعمالء من خالل برامج الدعم الكلي
التي ن�شرف عليها� .أما فيما يخ�ص �شروط الخدمة ،ف�إننا �سنعمل على تقديم
محفظة متنوعة بنا ًء على مفهوم ‘�أ�صلحها على نحو �صحيح’ وذلك من خالل �شبكتنا
التي تتكون من  15وكي ًال كفيلين بتنفيذ ثالث مهام (المبيعات والخدمات وقطع
الغيار) عبر البالد .كما �أننا �سنعمل على �إيجاد معيار لإدارة ور�شة لتقديم خدمات
ُيطلق عليها ‘هينو كوكورو’ والتباحث بخ�صو�ص الوكالء الذين توفرت فيهم المعايير
الواردة في لوحة ال�شهادة وذلك من �أجل �أن ن�ضمن لعمالئنا راحة البال فيما يتعلق
بالخدمات المتنوعة التي يتلقونها .كما �أننا �سنعمل على تر�سيخ �أ�س�س الدعم
الم�ستمر في برامج القيادة االقت�صادية الرفيقة بالبيئة حول الطريقة التي قد تتيح
لعمالئنا تحقيق �أف�ضل م�ستوى من االقت�صاد في الوقود وذلك من خالل التعامل مع
ال�شاحنات وت�شغيلها على نحو �صحيح� .إننا ن�سعى جاهدين للم�ساهمة في �أعمال
عمالئنا من خالل هذه المزايا التي يقدمها برنامج الدعم الكلي من هينو”.

“ما هي نقاط القوة التي تنفرد بها �شاحنات التعدين من هينو؟ ما مدى تفوقها على
مناف�سيها؟ تلك هي بع�ض الت�سا�ؤالت التي كثي ًرا ما نتلقاها من عمالئنا� .شاحنات
التعدين من هينو الم�صممة للظروف القا�سية والعمليات الت�شغيلية التي تجري على
ارتفاعات �شاهقة ُجهزت بخ�صائ�ص كثيرة لتحقيق �أف�ضل �أداء في ظل هذه الظروف،
ونذكر من هذه الخ�صائ�ص ترو�س التخفي�ض الخا�ص بالمحاور الخلفية ،وعزم
الدوران المنب�سط العالي عند دوران المحرك المنخف�ض ،و�شاحن توربيني مزود
ب�صمام  wastegateللم�ساعدة في عملية القيادة �صعودًا على المنحدرات الطويلة،
من بين العديد من االبتكارات الأخرى .وعلى ر�أ�س ذلك ،تقدم �شاحنات هينو كفاءة
في ا�ستهالك الوقود �أف�ضل من تلك التي يوفرها مناف�سوها ،ويظهر هذا الأمر جل ًيا
من خالل خف�ض انبعاثات العادم �إلى حد كبير ،حتى �أثناء �إجراء العمليات على
ارتفاعات �شاهقة .يبدي معظم العمالء اهتما ًما عندما يتلقون معلومات ب�ش�أن هذه
المزايا” كان هذا ما قاله ال�سيد خوان ،وهو رئي�س فريق م�شروع التعدين من هينو في
�شركة تويوتا ديل بيرو ا�س .ايه� .أما �أع�ضاء الفريق الآخرون هم ال�سادة خو�سيه و�إيغور
وفرناندو اللذان يعمالن �سو ًية على الإعداد لإطالق �شاحنة HINO700 Series ZS
منتجا جذا ًبا للغاية بطرق متنوعة.
في �سبتمبرُ “ .تعد �شاحنة ً HINO700 Series ZS
فهي متطورة تقن ًيا ،وتحقق اقت�صادًا ممتا ًزا في ا�ستهالك الوقود ،بالإ�ضافة �إلى �أنها

احتراما وثقة كبيرين في البيرو.
“لقد القت عالمة هينو التجارية
ً
�أنا على قناعة ب�أن �شاحنات التعدين من هينو �ستحظى بتقدير كبير في الأ�سواق
� ً
أي�ضا .وتكمن ميزتها الأكثر �أهمية في �أنها ذات كفاءة في ا�ستهالك الوقود �أف�ضل
من تلك التي يوفرها مناف�سوها ،وميزة �أخرى هي �أنها تت�سم بقوة كبيرة حتى في
حقول التعدين التي غال ًبا ما توجد على ارتفاعات تتجاوز  4,000متر .في ما�سا،
لدينا ما مجموعه  80ميكانيك ًيا وم�شر ًفا تم تثبيتهم ب�شكل دائم في  16منج ًما ،مع
وجود �ستة �أفراد م�س�ؤولين عن تدابير ال�سالمة يقومون بزيارة هذه المواقع ب�شكل
دوري ،لذا ف�إننا منظمون لتقديم دعم ثابت في مجال الخدمات � ً
أي�ضا .وقد �أوفدنا
�شخ�صين �إلى الندوات التي ُعقدت في مقرات هينو الرئي�سية في اليابان العام
الما�ضي ،و�شخ�صين غيرهما مر ًة �أخرى هذا العام .وه�ؤالء كانوا ميكانيكيين مهرة
للغاية ح�صلوا با�ستمرار على �أعلى المراتب في م�سابقات المهارات .ثم عمل ه�ؤالء
الميكانيكيون على تدريب موظفين �آخرين� ،أما فيما يخ�ص �شاحنات HINO700
 ،Series ZSف�إن الموظفين ذوي ال�صلة قد �أكملوا تدريبهم ال�ضروري .وو�صو ًال
�إلى مرحلة الإطالق الر�سمي في �سبتمبر � ،2013سيزور الموظفون الذين تلقوا
تدريبهم في اليابان مواقع التعدين وذلك من �أجل تدريب الميكانيكيين في تلك
المواقع”.

�صورة �أمام �شاحنة  HINO700 Series ZYالتي تم تجهيزها حدي ًثا لتكون �شاحنة قالبة.

افتتاح مركز تقديم الخدمات لأمريكا الالتينية في بنما.
�أ�صوات �أع�ضاء �شبكة هينو في
�أمريكا الالتينية والكاريبي.

ال�سيد فرناندو ميراندا ،نائب الرئي�س التنفيذي في ريكاردو بيريز ا�س.
ايه ،.يحيي ال�ضيوف في حفل االفتتاح.

يتجلى الهدف وراء �إن�شاء مركز “ ”Centro de Entrenamientoفي تح�سين مهارات
الميكانيكيين في �أمريكا الالتينية.

افتتح مكتب �أمريكا الالتينية التابع ل�شركة هينو موتورز ليميتد �أبوابه في بنما
بتاريخ � 11أبريل من عام ُ .2013يعد هذا ثاني مراكز تقديم الخدمات الخارجية
التي ت�شرف هينو ب�شكل مبا�شر على �إدارتها ،لي�سير بذلك على خطى مكتب ال�شرق
الأو�سط التابع ل�شركة هينو موتورز ليميتد الذي تم افتتاحه في دولة الإمارات
العربية المتحدة عام  .2009ت�شهد هينو نم ًوا في المبيعات التي تحققها وحداتها
ف�ض ًال عن تزايد عدد �أ�سواق �أمريكا الالتينية حيث تقوم بتقديم خدماتها ،وت�سعى
تقدما لت�صبح واحد ًة من الأ�سواق الأ�سا�سية لها
هينو جاهد ًة كي تحقق المنطقة ً
بعد �آ�سيا و�أوقيانو�سيا .تم تد�شين مكتب �أمريكا الالتينية بهدف تقوية قاعدة هينو
الرا�سخة في خدمات ما بعد البيع ومن �أجل الم�ساهمة في نيل ر�ضى العمالء على
�ضوء العدد المتزايد لمركبات هينو المملوكة في �أ�سواق �أمريكا الالتينية .تنق�سم
وظائف هذا المكتب �إلى جز�أين :الجزء الأول يتمثل في تقديم الدعم للموزعين
المنت�شرين عبر  16دولة ،بينما يتج�سد الجزء الآخر في تقديم الم�ساعدة التقنية

من �أجل التعامل مع الأعطال المعقدة.
في مجال دعم الموزعين� ،سيقدم مكتب �أمريكا الالتينية الدعم المحلي
بالإ�ضافة �إلى المنتجات الفعلية لن�شاطات الخدمة في �سوق �أمريكا الالتينية،
بما في ذلك البحث في الأ�سواق والم�ساعدة في فعاليات مثل الندوات المنعقدة
حول القيادة االقت�صادية في ا�ستهالك الوقود .يعزز المكتب الجديد مرافق
جديدة متخ�ص�صة في انعقاد ندوات التح�سين التقني ،التي تم عقدها في
مباني الوكالة البنمية فيما م�ضى .ويعمل في المكتب الجديد الآن موظفون �أكثر
تخ�ص�صا ويدير المكتب عمليات دعم تم تح�سينها� .سيكون هذا بمثابة مكتب
ً
رئي�سي يعمل على رفع م�ستوى خدمات هينو في �أ�سواق �أمريكا الالتينية كافة.
خالل �آخر زيارة لنا �إلى هذا المكتب ،تحدث الفريق الإخباري لمجلة
 Hino Caresمع ممثلين عن عدة موزعين في �أمريكا الالتينية .وفيما يلي
ٌ
بع�ض مما قالوه.

ال�سيد رافائيل الكايو | نيكاراغوا
كا�سا بيال�س ،ا�س .ايه / .مدير ق�سم ال�سيارات
“تغمرني م�شاعر االمتنان ال�شديد نحو هينو ،فكما هو معتاد ،تقوم هينو بتقديم ما نتوقعه منها .لأن روابط وثيقة تجمعنا بهينو ،ف�إننا
قادرون على تزويد عمالئنا بالدعم الكامل ،كما �أننا نو�صي بالمنتجات التي تالئم احتياجاتهم .مع افتتاح مكتب �أمريكا الالتينية،
ف�إنني �أتوقع �أن ت�شهد جودة خدمة العمالء مزيدً ا من التح�سن� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ما يكت�سبه موظفو بيال�س من المعارف والخبرة في
المكتب لي�س بالأمر الذي يجب �أن نبقيه حك ًرا على �أنف�سنا .حيث يتوجب علينا �أن ننقل ما نتعلمه �إلى الموزعين � ً
أي�ضا .ومع كل خطوة
نخطوها نحو الم�ستقبل ،يحذوني الأمل �أن هذا �سي�ساعد في تقريب الم�سافة بين عالمة هينو التجارية والموزعين �أكثر من ذي قبل”.

ال�سيد مانويل �سيكابيثا | غواتيماال
جروب كوداكا  -موتورز هينو دي غواتيماال ،ا�س .ايه / .الرئي�س التنفيذي
“�أتوقع الكثير من مكتب �أمريكا الالتينية هذا .ت�صنع هينو منتجات ممتازة تخ�ضع لعمليات تح�سين ب�شكل يومي تقري ًبا ،وهذا الأمر
يعني �أنه يتوجب على الميكانيكيين العاملين لدينا � ً
يوما بعد يوم� .إن مكتب �أمريكا الالتينية
أي�ضا تو�سعة مداركهم حول هذه المنتجات ً
يعطي فر�صة لكافة الموزعين وق�سم من الوكالء في �أمريكا الالتينية كي يتلقوا الم�ساعدة التقنية بانتظام .منذ عام � ،1972أوفدنا ما
مجموعه  58ميكانيك ًيا �إلى اليابان من �أجل �أن يتلقوا م�ساعدة تقنية خا�صة .على �أي حال ،ومع افتتاح هذا المكتب الجديد ،ف�إننا
عازمون على �إيفاد المتدربين والخبراء والمدراء من الأق�سام التقنية الخا�صة بنا ،بالإ�ضافة �إلى �أ�صحاب المنا�صب الإدارية في
الم�صنع ،وذلك من �أجل تلقي الم�ساعدة التقنية على نحو منتظم .ن�أمل �أن نن�شر ما حازوه من معارف جديدة عبر غواتيماال وهندورا�س � ً
أي�ضا ،وهي الأماكن
التي تولينا فيها الم�س�ؤولية ،وذلك لالرتقاء بم�ستوى الإمكانيات لكافة موظفينا”.

ال�سيد خو�سيه بياردل مونيث | بيرو
تويوتا ديل بيرو ا�س .ايه / .م�ساعد مدير عالمة هينو التجارية ،ق�سم هينو ،ال�شعبة التجارية

عاما لمركز “.”Centro de Entrenamiento
ُعين ال�سيد يوئيت�شي �ساتو مدي ًرا ً

ح�ضرت الحفل � ً
أي�ضا ال�سيدة لو�سي مولينار ،وزيرة التعليم في البيرو.

“�أتوقع الكثير من مكتب �أمريكا الالتينية فيما يتعلق بتعزيز كافة النواحي الخا�صة بعمليات دعم العمالء� .سيلعب مكتب �أمريكا الالتينية
دو ًرا رئي�س ًيا في ت�سويق المنتج و�ضمان تقديم الدعم الفوري من المنتجات وقطع الغيار و� ً
أي�ضا في تح�سين المهارات التي يتمتع بها موظفو
تقديم الخدمة العاملون لدينا .يتلقى موظفو تويوتا ديل البيرو حال ًيا الم�ساعدة التقنية في هذا المكتب و�آمل �أن ينقلوا التجارب الرائعة
التي اكت�سبوها عند عودتهم �إلى البيرو .بما �أن مكتب �أمريكا الالتينية �سي�سلط ال�ضوء على البرنامج الجديد الذي له عالقة بدعم
المبيعات ،لدي اعتقاد �أنه يتوجب علينا الم�ضي ُقد ًما من خالل �إيفاد المزيد والمزيد من موظفينا لالنخراط في هذا البرنامج”.

ال�سيد مار�سيلو تويوتو�شي | باراغواي
تويوتو�شي ا�س .ايه / .الرئي�س التنفيذي ،رئي�س المكتب التنفيذي

موزعا موجودين في �أمريكا الالتينية.
�سيقدم المركز دع ًما لما يبلغ عدده ً 17
(ال�صورة على الي�سار) يوفر المركز مرافق ومناطق تدريب وذلك من �أجل �إتاحة فر�صة
التدريب العملي.

“غمرني ال�سرور لدى �سماعي �أن هينو قد افتتحت مكتب �أمريكا الالتينية� .إن المركبات الجيدة تتطلب توفر خدمة جيدة ،ولهذا ال�سبب
تُعد الم�ساعدة التقنية في مكتب �أمريكا الالتينية �أم ًرا غاي ًة في الأهمية� .سي�ستمر موظفونا  -الذين �سيقومون بتنفيذ الم�ساعدة التقنية
في المكتب  -في مد الموظفين الآخرين بالدعم ،وهذا يعني �أننا �سنمتلك القدرة على تقديم �أف�ضل الخدمات لعمالئنا� .أتوقع �أن يطر�أ
تغي ٌر جذري على مركز تقديم الخدمات� .إنني على قناعة تامة ب�أن مكتب �أمريكا الالتينية هذا �سي�شكل دع ًما عظي ًما لهينو في بارغواي”.

قبل الخو�ض في مناق�شة تقنيات معينة ،يرجى �أن تلقي نظرة على ال�شكل “ 1ال�سرعة
وا�ستهالك الوقود” .تحتاج مركبتك �إلى قوة ح�صانية �أكبر كلما ازدادت �سرعتها ،ومن
الطبيعي �أن تحتاج �إلى ا�ستخدام وقود �أكثر .ويعود ال�سبب في ذلك �إلى ازدياد مقاومة
الهواء كلما ازدادت �سرعة المركبة �أثناء القيادة .بالرغم من �أن معظمنا قد تكونت لديه
فكرة عامة حول الطريقة التي يكون عليها الأمر ،فمن المعقول �أن نقول �أن عددًا قلي ًال من
النا�س هم الذي يدركون حقيق ًة �أن مقاومة الهواء تت�ضاعف �أربع مرات عند م�ضاعفة
�سرعة المركبة مرتين .وك�شرح مب�سط ،يزداد مقدار المقاومة بما يتالءم مع �إجمالي
مقاومة القيادة (�إجمالي مجموع مقاومة التدحرج ومقاومة الت�سارع ومقاومة الهواء
وغيرها من �أ�شكال المقاومة) عند ال�سرعات العالية ( 80كم�/ساعة �أو �أ�سرع) .وعليه،
فمن الوا�ضح �أن �أحد �أ�سهل الأ�ساليب لتح�سين الكفاءة في ا�ستهالك الوقود هو الحد من
مقاومة الهواء �إلى الحد الأدنى� ،أو بعبارة �أخرى ،التباط�ؤ .لذلك ف�إن �أول التوجيهات من
�أجل تقليل ا�ستهالك الوقود �أثناء القيادة هو “�أن تحافظ على �سرعتك في م�ستوىً معتدل”.
في حين يبدو هذا �أم ًرا غاي ًة في الب�ساطة� ،إال �أن هذه نقطة من الأهمية بمكانُ .يرجى �أن
ت�ضع في اعتبارك ،عند قيادة مركبة المهام ال�شاقة� ،أنه يمكنك تح�سين الكفاءة في
عموما.
ا�ستهالك الوقود بمقدار  %10من خالل قيامك بالتباط�ؤ بمقدار  20كم�/ساعة ً

مركبات المهام ال�شاقة مع حارفة الريح

التوجيه الثالث الذي نقدمه لك حول الكفاءة في ا�ستهالك الوقود �أثناء القيادة هو �أن
“تحافظ على ثبات �سرعتك قدر الإمكان” .دعنا نلقي نظر ًة على ال�شكل .3
�أحد العوامل الذي قد يحد من الكفاءة في ا�ستهالك الوقود هو القيادة على �سرعات غير
ثابتة ،وبعبارة �أخرى ،الت�سارع والتباط�ؤ مرا ًرا وتكرا ًرا �أثناء القيادة دون الحاجة �إلى ذلك.
وف ًقا للدرا�سات التي �أجرتها هينو ،هناك احتمالية �أن يحد هذا النوع من القيادة الذي ينطوي
على تغيير ال�سائق لل�سرعة بمقدار  10±كم�/ساعة دون الحاجة �إلى ذلك من الكفاءة في
ا�ستهالك الوقود بمقدار  %10تقري ًبا مقارن ًة بقيادة المركبة على �سرعة ثابتة .هذا يعني �أنه
عموما.
يمكنك الحد من ا�ستهالك الوقود بب�ساطة من خالل القيادة على �سرعة ثابتة ً

ال تحتاج �أي من التوجيهات الثالث التي قدمناها لك اليوم �إلى �أي مهارات خا�صة .كل ما
يتوجب عليك فعله هو �أن تكون �أكثر انتباهً ا ولو بن�سبة قليلة ب�ش�أن الطريقة التي تقود بها .ما
عليك �إال �أن تفكر بكمية الوقود التي يمكن توفيرها �إذا تمت مراعاة كافة هذه النقاط عندما
يكون الأمر ممك ًنا .ن�ؤمن بمقدرتك على تح�سين الكفاءة في ا�ستهالك الوقود من خالل الجمع
بين التوجيهات التي �أوردنا و�صفها في هذا العدد ،وتلك التي تناولناها في العدد ال�سابق حول
االنطالق والت�سارع ،بالإ�ضافة �إلى التوجيهات التي �سن�ستعر�ضها في العدد القادم حول
التباط�ؤ .قد ال ت�ؤدي القيادة االقت�صادية في ا�ستهالك الوقود �إلى تح�سين الكفاءة االقت�صادية
معدل ا�ستهالك
فح�سب ،ولكنها تُعد � ً
أي�ضا قيادة رفيقة بالبيئة وتعمل على ت�شجيع القيادة الآمنة ،لذلك يرجى
الوقود ()%
التم�سك بهذه االقتراحات �أثناء قيادتك اليومية.
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ال�شكل 3

توجيهات حول حفظ الطاقة
القيادة عند �سرعات غير ثابتة
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ت�ساهم القيادة االقت�صادية في ا�ستهالك الوقود ب�شكل كبير في خف�ض تكاليف الت�شغيل ال�سنوية.
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القيادة االقت�صادية في ا�ستهالك الوقود

0
120

لقد ا�ست�أنفنا هذه ال�سل�سلة في العدد ال�سابق من مجلة  HINO Caresبهدف �إي�صال مدى فعالية ممار�سات القيادة االقت�صادية في ا�ستهالك الوقود التي تو�صي هينو باتباعها �إلى �أكبر عدد
ممكن من العمالء .في هذا العدد ،نود �أن نقدم لك بع�ض التوجيهات حول ممار�سات القيادة االقت�صادية في ا�ستهالك الوقود التي يمكنك تطبيقها عندما تقوم بالقيادة على �سرعات ثابتة.
تت�سم هذه الممار�سات بب�ساطة التطبيق ذاتها التي كانت عليها التوجيهات التي تناولناها في العدد ال�سابق حول االنطالق والت�سارع ،حيث �أنها ال تتطلب �أية مهارات خا�صة .يمكنك البدء في
توظيف هذه التقنيات توفير الوقود من اليوم.

ال�سرعة وا�ستهالك الوقود
مركبات المهام ال�شاقة

تزداد مقاومة الهواء مع
ال�سرعة.
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الت�سارع

تت�ضاعف مقاومة الهواء �أربع مرات
عند م�ضاعفة ال�سرعة مرتين.
ألق نظرة على ال�شكل “ 2الكفاءة في ا�ستهالك الوقود عند �أو�ضاع الترو�س المختلفة”.
تال ًياِ � ،

وف ًقا الختبارات ا�ستهالك الوقود التي �أجرتها هينو ،ف�إن معدل ا�ستهالك الوقود يتفاوت
بمقدار  %10تقري ًبا لكل و�ضع من �أو�ضاع الترو�س.
ال�شكل 2

ج�سم ال�شاحنة مع WD

ج�سم ال�شاحنة بدون WD
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�سرعة المركبة (كم�/ساعة)

ن�شجع القيادة االقت�صادية في ا�ستهالك الوقود الدر�س الثاني  :توجيهات حول القيادة

ال�شكل 1

الأ�سو�أ

بالمقارنة مع القيادة على �سرعات ثابتة ،فب�إمكانك �أن تحد من
عموما عند الت�سارع والتباط�ؤ
الكفاءة في ا�ستهالك الوقود بمقدار ً %10
مرا ًرا وتكرا ًرا �أثناء القيادة.
لهذا احر�ص على الحفاظ على �سرعتك ثابتة قدر الإمكان.

توجيهات حول حفظ الطاقة
الكفاءة في ا�ستهالك الوقود عند �أو�ضاع الترو�س المختلفة

القيادة على
�سرعة ثابتة

ال�سرعة

التباط�ؤ
الت�سارع والتباط�ؤ
(�سرعة غير ثابتة) �أثناء القيادة:
تغيير �سرعتك بمقدار  10±كم�/ساعة.

الوقت

يتفاوت معدل ا�ستهالك الوقود بمقدار  %10تقري ًبا لكل
عموما.
و�ضع من �أو�ضاع الترو�س ً

ا�ستهالك الوقود عند �سرعة  80كم�/ساعة
)المرجع :التر�س ال�سابع(

معدل ا�ستهالك
الوقود
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المرجع 40 :كم�/ساعة

التر�س الخام�س التر�س ال�ساد�س

التر�س ال�سابع

مركبات المهام ال�شاقة

الأ�سو�أ
ت�ؤدي القيادة االقت�صادية في ا�ستهالك الوقود �إلى الح�صول على قيادة �آمنة � ً
أي�ضا.

