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 انطالقة خا�صة:
�صاحنات التعدين من هينو تغزو البيرو 

من جديد 
 تعمل �شاحنات التعدين على المرتفعات التي يتجاوز ارتفاعها

4500 متر مقدمًة باعتزاز “اأداء هينو”. وعليه فاإننا نعلن عن الح�شور 

القوي الذي امتلكته هذه ال�شاحنات لدى ال�شتعداد لإطالقها في البيرو.
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يتم تنظيم عرو�ض الطريق في عدة مواقع داخل م�شر.

 ال�شيدة مي عبد الحميد (على الي�شار)، و
ال�شيد �شريف عزت (على اليمين)

ال�شيد �شيغيهارو ميياموتو من HML ي�شاند الفعالية بو�شفه 
ميكانيكًيا.

تحظى ال�شاحنات الم�شنوعة في اليابان بثقة كبيرة في م�شر.

تعمل الچيكو م�شر، وهي واحدة من ال�شركات التابعة لمجموعة عبد اللطيف جميل 
المحدودة في م�شر، على تنظيم فعاليات بهدف ن�شرالجودة التي تتمتع بها �شاحنات 

هينو. وقد اأ�شحبت هذه الفعاليات، التي حملت ا�شم “قوافل”، ذات �شعبية كبيرة 
وجذبت عدًدا كبيًرا من العمالء. وقد حظينا بفر�شة للتحدث مع ال�شيدة مي عبد 

الحميد وال�شيد �شريف عزت وهما الم�شوؤولن عن التخطيط  للفعالية في �شركة 
الچيكو. “في �شركة الچيكو، و�شعنا في ت�شورنا تنظيم هذه الفعالية بناًء على روؤية 

هينو التي تبنت مفهوم الدعم ال�شامل (المبيعات و ال�شيانة وقطع الغيار). فالطريقة 
الأكثر فاعلية للت�شويق في اأ�شواق ال�شاحنات هي اأن نتيح لعمالئنا روؤية المنتجات 

وا�شطحابهم لإجراء اختبار القيادة. فكان بدء التح�شيرات لقوافل هينو هذه في يوليو 
2012، وكان الإطالق في �شهر نوفمبر، حيث قمنا بزيارة اأجزاء عديدة من القطر 

ابتداًء من الإ�شكندرية و�شوًل اإلى �شعيد م�شر. ”
“لأن عمالء ال�شاحنة القالب ي�شعون للح�شول على المتانة و الجودة والقيمة العالية عند 

اإعادة البيع. بالإ�شافة اإلى حقيقة ح�شول ال�شاحنات القالب يابانية ال�شنع على ثقة كبيرة 
في م�شر، فقد كان لهذين العاملين دوٌر في اأن نتلقى ردوًدا اإيجابية من العمالء الم�شاركين. 

وفي كل مرة ننظم فيها هذه الفعاليات، يتزايد با�شتمرار عدد العمالء الذين يدركون 
الحقيقة التي توؤكد اأن �شاحنات هينو هي �شاحنات يابانية ال�شنع بن�شبة 100% واأنها تتمتع 

بجودة عالية، هذا بالإ�شافة اإلى معرفتهم بما تمتاز به من راحة الركوب والتعليق والقوة 
الفائقة.”

“كانت ال�شاحنة القالب دايهات�شو دلتا، العالمة التجارية التي لقت اهتماًما (وا�شعا)، 

والرائدة في �شوق ال�شاحنات القالب في م�شر، اإل اأنها قد توقف اإنتاجها في عام 2010. 
واأ�شبحت هينو ال�شانع الياباني الجديد لل�شاحنات القالب، اإل اأن ما ينق�شها هو اأن تكون 

معروفة على نطاق وا�شع في م�شر.
وهذا هو ال�شبب في اأهمية تنظيم فعاليات قوافل هينو هذه واإتاحة الفر�شة لعمالئنا 

الم�شتقبليين كي يعرفوا اأن هينو هي ُم�شنع �شاحنات يابانية ذات جودة عالية.” وتعمل �شركة 
الچيكو على توفير خدمات ال�شيانة اأثناء هذه الفعاليات لجذب انتباه العمالء اإلى مدى 

�شهولة اإجراء عمليات ال�شيانة ل�شاحنات هينو. وهناك هدف هام اآخر وراء تنظيم فعاليات 
قوافل هينو هذه يتجلى في تلقي طلبات العمالء ب�شكل مبا�شر. “اإننا نعتمد على ردود الأفعال 

الواردة من العمالء لنعمل على تح�شين منتجاتنا. فعلى �شبيل المثال، وبناًء على ردود 
الأفعال التي وردتنا من العمالء الذين رغبوا في �شعة تحميل اأقل، فاإننا �شنعمل على تقديم 

�شاحنات ب�شعة تحميل اأ�شغر اإ�شافًة اإلى �شاحناتنا الحالية. كذلك، عملنا على تلبية الطلبات 
ب�شاأن تقديم بوابات �شندوق التحميل التي تفتح ب�شكل اأو�شع، واإ�شافة �شدادات مطاطية كي 

ل ترتطم البوابة الخلفية بج�شم ال�شاحنة عند فتحها. في كلتا الحالتين، نحن نخطط اأن 
نطرح ال�شاحنة الجديدة التى تتما�شى وهذه الطلبات في بداية �شبتمبر.” واإننا نتطلع في 

الم�شتقبل القريب جًدا اإلى اأن نكون قادرين على روؤية �شاحنات هينو وهي تلبي متطلبات عدد 
كبير من عمالئها في اأجزاء كثيرة من م�شر.

تنظيم قوافل هينو المتتالية على اأر�ض م�صر بهدف اإي�صال 
جودة ال�صاحنة اإلى اأكبر عدد ممكن من العمالء.

العالمة التجارية العالمية لكافة العمالء



لطالما عملت هينو على تطوير �شاحنات التعدين بغية التو�شع في اأ�شواق جديدة في البلدان ذات الموارد، 
وقد اأطلقت �شاحنات HINO700 Series ZS الجديدة و�شاحنات HINO700 Series ZY  في �شهر 
اأكتوبر من عام 2010. واإحدى الخ�شائ�ض التي تميزت بها هذه ال�شاحنات هي كفاءتها في ا�شتهالك 
الوقود. ل يزال ميراث فخر هينو الذي يكمن في ت�شنيع ال�شاحنات ذات الكفاءة في ا�شتهالك الوقود 

حا�شًرا، حتى عندما يتعلق الأمر ب�شاحنات التعدين هذه التي يتم ا�شتخدامها لنقل الأحمال الثقيلة مثل 
التربة ال�شطحية والمعادن الخام. بالإ�شافة اإلى اأنها متينة جًدا، فقد بّينت الدرا�شات التي قامت بها هينو 

اأنها تتطلب عمليات ا�شتبدال اأقل للقطع. وُتعد اآلية ترو�ض التخفي�ض في مجموعة العجلة اإحدى التقنيات 
المتميزة الأخرى التي �شتجدها في �شاحنات هينو هذه. اإن اآلية ترو�ض التخفي�ض هذه تتحقق على 

مرحلتين، فبالإ�شافة اإلى المفا�شل، عملنا على اإ�شفاء اآلية ترو�ض التخفي�ض  هذه على ا�شطوانات المكابح 
الخلفية. وهذا ما ي�شمح للمفا�شل اأن يتقل�ض اإلى ن�شف حجمه العتيادي، الأمر الذي يعني اأنه بمقدور 

ال�شاحنات القيام بالجر والمحافظة على خلو�ض اأر�شي عاٍل في نف�ض الوقت، والذي بدوره يعني اأن 
با�شتطاعة ال�شاحنات القيادة �شعوًدا ونزوًل على المنحدرات ال�شديدة التي تتميز باأ�شطح الطريق الموحلة 

والقا�شية. تغمر هينو م�شاعر الفخر لأنها قد عملت على تطوير �شاحنات التعدين هذه. فقد خ�شعت هذه 
ال�شاحنات لختبارات على اأر�ض الواقع تحت ظروف تتميز بالحرارة والرطوبة ال�شديدتين وتم اإطالقها 

للمرة الأولى في اندوني�شيا في �شهر �شبتمبر من عام 2012.

هل تلبي منتجاتنا احتياجات عمالئنا المحددة في مختلف اأنحاء العالم؟ وهل هذه المنتجات متينة؟ وهل 
تقدم اأداًء جيًدا؟ بال�شتناد اإلى فل�شفتنا “المركبة الأكثر مالءمًة”، اعتدنا، في هينو، اأن نجري عمليات 

تقييمية �شاملة لمنتجاتنا على الدوام وذلك خالل اآخر مراحل التطوير، لذا اإنه اأمر ُم�ّشلٌم به اأن هذه 
ا لمثل هذه العمليات التقييمية قبل اإطالقها في البيرو. و�شهد الفريق الإخباري  ال�شاحنات قد خ�شعت اأي�شً

لمجلة HINO Cares التحديثات الإ�شافية التي اأُجريت على اأداء �شاحنات HINO700 Series ZS ا�شتناًدا 
اإلى اختبارات واقعية اأجريت في مواقع التعدين الواقعة في المرتفعات على ارتفاع 4000-5000 متر حيث 

يكون الهواء قلياًل وت�شادف ال�شاحنات �شل�شلة غير منتهية من المنحدرات ال�شديدة. ومن اأجل الم�شاعدة في 
نقل الخبرة المكت�شبة فيما يتعلق بالأداء ال�شتثنائي الذي تمتلك �شاحنات هينو القدرة على تقديمه، تقوم 

هينو بتاأجير �شاحنات نقل الركام لمواقع مختلفة حيث ُيعد نقل المعادن الخام مهمة لها اأهميتها. وكجزء من 
ال�شفحة الخا�شة بالبيرو في هذا العدد من مجلة HINO Cares، نود اأن نقدم لكم ردود الأفعال التي وردتنا 
من العمالء الذين يعملون حقيقًة على الترويج ل�شاحنات HINO700 Series ZS هذه، كما اأننا �شننقل لكم 

الإثارة التي �شرت بين الموزعين مما اأدى اإلى اإطالق ال�شاحنات ر�شمًيا في �شهر �شبتمبر من عام 2013.

تم اإن�شاء منجم الف�شة هذا في هوارون، البيرو ذات البيئة القا�شية على ارتفاع يبلغ اأكثر من 4,500 متر.
في �شهر اأبريل من عام 2013، حظي فريق مجلة Hino Cares بفر�شة للقاء النا�ض الذي يعملون بن�شاط في المنجم وروؤية �شاحنات 

HINO700 Series للتعدين تعمل بقوة على الرغم من قلة الهواء في هذه المرتفعات.
ت�شتوطن الألبكة بيئات قا�شية موجودة على مناطق يبلغ ارتفاعها 

+4,500 متر في اأمريكا الجنوبية.

قمنا بتاأجير �شاحنات نقل الركام HINO700 Series ZS اإلى مواقع التعدين المحلية من اأجل منحهم �شعوًرا 
بمدى تفوق اأدائها.

تم ت�شميم �شاحنات HINO700 Series ZS لمناطق المرتفعات وهي تمتلك القدرة على القيادة ب�شهولة �شعوًدا وهبوًطا على طرق 
منحدرة وذات ت�شاري�ض قا�شية.

 الأداء القوي ل�صاحنات هينو في
مرتفعات البيرو.



موظفو اأفكوم.

يقوم موظف ما�شا باإجراء فح�ض ل�شاحنة نقل الركام.

تح�شل ال�شاحنات على قوتها من التوربينات الإ�شافية التي تم تجهيزها لمناطق المرتفعات 
ا. حيث يكون تركيز الأك�شجين منخف�شً

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

 التعليقات التي �صمعناها
من عمالء مراقبة هينو.

�أفكوم

ال�صيد ادوين بوماد
�صائق في �صركة اأفكوم

“اختبرنا �شاحنات التعدين HINO700 Series ZS 6x4 من 
هينو على مدى 4 اأيام. وتبين اأنها تتمتع بقوة كبيرة، و�شال�شة في 

تغيير الترو�ض، كما اأنها كانت مريحة جًدا في القيادة.”

“ننخرط في �شركة اأفكوم في اأعمال نقل المعادن الخام وغيرها من المواد. ومع اأننا ن�شتعمل 12 �شاحنة 
حالًيا، اإل اأننا لطالما اأولينا اهتماًما لتحري �شاحنات اأخرى لمعرفة اإذا ما كانت هنالك موديالت اأكثر 

مالءمة من موديالت العالمة التجارية التي ن�شتعملها حالًيا. ولكن، اأعلمتنا �شركات اأخرى تعمل في قطاع 
التعدين اأنها لم تح�شل على نتائج اإيجابية خالل اإجراء اختبارات للعالمات التجارية الأخرى، لذلك، تابعنا 

ا�شتعمال العالمة التجارية نف�شها لل�شاحنات على مدى 12 �شنة دون اإجراء اأي اختبارات لأية عالمات 
تجارية اأخرى. ومن ثم، في يوم ما توجهت هينو بالحديث اإلينا، وكان اأهم ما قالته ‘نقوم ب�شناعة �شاحنات 

جيدة، ويمكننا حتى الرتقاء بها اإلى م�شتويات اأف�شل وذلك بف�شل م�شاعدتكم وردود الأفعال التي نتلقاها 
منكم.’ كانت هينو تولي اأهمية لردود الأفعال التي تتلقاها من حقول التعدين. عندما علمنا بهذا الأمر، 

ا من  اعتقدنا اأنه قد يكون باإمكاننا العمل �شويًة ل�شنع �شاحنة اأف�شل، لي�ض من اأجل �شركتنا فح�شب، بل اأي�شً
ا اعتقاد باأن العالمة التجارية لهينو،  اأجل ال�شركات الأخرى العاملة في �شناعة التعدين. وقد تكون لدينا اأي�شً

التي ُتعد واحدة من مجموعة �شركات تويوتا، �شتكون جديرًة بالثقة. والمعاملة التي تلقيناها من هينو كانت 
ا. فقد قّدرت هينو التعامالت بينها وبين الأ�شخا�ض العاملين في هذا  معاملة اأحد العمالء المهمين اأي�شً
المجال، واأخذت بردود الأفعال الواردة منهم خالل الأوقات التي اأجرينا فيها اختبارات لمنتجاتها. اأثار 

اإعجابي ذلك الموقف الذي اتخذته ال�شركة نحو ال�شعي لإنتاج منتج اأف�شل من خالل تعاونهم. بما اأننا قد 
اختبرنا �شاحنات التعدين من هينو على اأر�ض الواقع، فقد اأدركنا مدى روعة الأداء الذي تقدمه. وقد لحظنا 

على وجه الخ�شو�ض اأن �شاحناتها تتمتع بكفاءة في ا�شتهالك الوقود اأف�شل من ال�شاحنات التي ن�شتعملها 
 حالًيا. هذه هي الميزة التي تنعك�ض مبا�شرًة

ال�صيد كارلو�ض األياغا فالكون 
المدير العام

على ما نحققه من اأرباح. وفيما يخ�ض الطريقة التي يتم بها التحكم بال�شرعة، فاإن هذه ناحية اأخرى من النواحي 
التي تفوقت فيها هينو. ل�شوء الحظ لم تتوفر لنا الفر�شة لختبار ال�شاحنات في اأنفاق التعدين ب�شبب المعوقات التي 

يفر�شها ارتفاع ال�شاحنة، ورغم ذلك، قدمت ال�شاحنات اأداًءا جيًدا جًدا في الختبارات التي اأجريت فوق �شطح 
الأر�ض، ون�شعر ب�شرور غامر باأدائها هذا. اإننا حالًيا في خ�شم محادثات لإبرام عقد بخ�شو�ض منجم نحا�ض 

مفتوح، ولن تكون م�شاألة ارتفاع ال�شاحنة اأمًرا ذا اأهمية، وذلك لأن العمليات في هذا المنجم �شتجري فوق �شطح 
الأر�ض بن�شبة 100%. اإذا ما اأبرمنا هذا العقد، فاإننا ناأمل بالتاأكيد اأن ن�شتري �شاحنات التعدين من هينو. وبما 

اأننا قد اأعلمناهم بذلك، نحن نتوقع منهم اأن يعالجوا م�شاألة ارتفاع ال�شاحنة بناًء على ردود الأفعال الواردة من هذا 
الختبار الأخير.”



 الحما�ض الذي �صرى
 في م�صروع التعدين

من هينو.

تويوتا ديل بيرو ��س. �يه.
هيرواكي فوجيوارا

الرئي�ض التنفيذي ورئي�ض المكتب التنفيذي

من اليمين،
 خو�شيه بياردل مونيث / م�شاعد مدير عالمة هينو التجارية 

ق�شم هينو، ال�شعبة التجارية
 خوان كارلو�ض كوندوري اأنتيزانا / رئي�ض هينو - التعدين 

ق�شم هينو، ال�شعبة التجارية
 اإيغور اأوبرغون ايكوت�شيا / الم�شرف على عالمة هينو التجارية

ق�شم هينو، ال�شعبة التجارية
 فيرناندو فوجي اأوبانا / الم�شرف على عالمة هينو التجارية 

ق�شم هينو، ال�شعبة التجارية

ما�سا ] ميت�سوي �أوتوموتريز [اأع�شاء فريق هينو في �شركة تويوتا ديل بيرو

 “لقد لقت عالمة هينو التجارية احتراًما وثقة كبيرين في البيرو.
اأنا على قناعة باأن �شاحنات التعدين من هينو �شتحظى بتقدير كبير في الأ�شواق 

ا. وتكمن ميزتها الأكثر اأهمية في اأنها ذات كفاءة في ا�شتهالك الوقود اأف�شل  اأي�شً
من تلك التي يوفرها مناف�شوها، وميزة اأخرى هي اأنها تت�شم بقوة كبيرة حتى في 
حقول التعدين التي غالًبا ما توجد على ارتفاعات تتجاوز 4,000 متر. في ما�شا، 

لدينا ما مجموعه 80 ميكانيكًيا وم�شرًفا تم تثبيتهم ب�شكل دائم في 16 منجًما، مع 
وجود �شتة اأفراد م�شوؤولين عن تدابير ال�شالمة يقومون بزيارة هذه المواقع ب�شكل 

ا. وقد اأوفدنا  دوري، لذا فاإننا منظمون لتقديم دعم ثابت في مجال الخدمات اأي�شً
�شخ�شين اإلى الندوات التي ُعقدت في مقرات هينو الرئي�شية في اليابان العام 

الما�شي، و�شخ�شين غيرهما مرًة اأخرى هذا العام. وهوؤلء كانوا ميكانيكيين مهرة 
للغاية ح�شلوا با�شتمرار على اأعلى المراتب في م�شابقات المهارات. ثم عمل هوؤلء 

 HINO700 الميكانيكيون على تدريب موظفين اآخرين، اأما فيما يخ�ض �شاحنات
Series ZS، فاإن الموظفين ذوي ال�شلة قد اأكملوا تدريبهم ال�شروري. وو�شوًل 

اإلى مرحلة الإطالق الر�شمي في �شبتمبر 2013، �شيزور الموظفون الذين تلقوا 
تدريبهم في اليابان مواقع التعدين وذلك من اأجل تدريب الميكانيكيين في تلك 

المواقع.”

يو�صينوري هاتوري 
مدير خدمة العمالء والمدير العام

“ُتعد البيرو اإحدى دول اأمريكا الالتينية التي ت�شهد نمًوا اقت�شادًيا ثابًتا، حيث اأنها 
و�شعت خطًطا لأكثر من 50 م�شروًعا في قطاع التعدين على مدى 5 �شنوات قادمة. 

ا. يحذونا  بف�شل هذا، نعتقد اأن الطلب على �شاحنات التعدين من هينو �شيزداد اأي�شً
الأمل في اإي�شال تفوق عالمة هينو التجارية على نطاق وا�شع في الوقت الذي نعمل 

فيه على تر�شيخ اأوا�شر العالقة التي تربطنا بالعمالء من خالل برامج الدعم الكلي 
التي ن�شرف عليها. اأما فيما يخ�ض �شروط الخدمة، فاإننا �شنعمل على تقديم 

محفظة متنوعة بناًء على مفهوم ‘اأ�شلحها على نحو �شحيح’ وذلك من خالل �شبكتنا 
التي تتكون من 15 وكياًل كفيلين بتنفيذ ثالث مهام (المبيعات والخدمات وقطع 

الغيار) عبر البالد. كما اأننا �شنعمل على اإيجاد معيار لإدارة ور�شة لتقديم خدمات 
ُيطلق عليها ‘هينو كوكورو’ والتباحث بخ�شو�ض الوكالء الذين توفرت فيهم المعايير 

الواردة في لوحة ال�شهادة وذلك من اأجل اأن ن�شمن لعمالئنا راحة البال فيما يتعلق 
بالخدمات المتنوعة التي يتلقونها. كما اأننا �شنعمل على تر�شيخ اأ�ش�ض الدعم 

الم�شتمر في برامج القيادة القت�شادية الرفيقة بالبيئة حول الطريقة التي قد تتيح 
لعمالئنا تحقيق اأف�شل م�شتوى من القت�شاد في الوقود وذلك من خالل التعامل مع 

ال�شاحنات وت�شغيلها على نحو �شحيح. اإننا ن�شعى جاهدين للم�شاهمة في اأعمال 
�شورة اأمام �شاحنة HINO700 Series ZY التي تم تجهيزها حديًثا لتكون �شاحنة قالبة.عمالئنا من خالل هذه المزايا التي يقدمها برنامج الدعم الكلي من هينو.”

من ما�شا، تم تثبيت ما مجموعه 80 ميكانيكًيا وم�شرًفا ب�شكل دائم في 16 منجًما.

�ُشوهدت �شاحنة HINO700 Series ZS هذه تقدم اأداًء قوًيا على ارتفاع يبلغ 
5,100 متر.

“ما هي نقاط القوة التي تنفرد بها �شاحنات التعدين من هينو؟ ما مدى تفوقها على 

مناف�شيها؟ تلك هي بع�ض الت�شاوؤلت التي كثيًرا ما نتلقاها من عمالئنا. �شاحنات 
التعدين من هينو الم�شممة للظروف القا�شية والعمليات الت�شغيلية التي تجري على 

ارتفاعات �شاهقة ُجهزت بخ�شائ�ض كثيرة لتحقيق اأف�شل اأداء في ظل هذه الظروف، 
ونذكر من هذه الخ�شائ�ض ترو�ض التخفي�ض الخا�ض بالمحاور الخلفية، وعزم 

الدوران المنب�شط العالي عند دوران المحرك المنخف�ض، و�شاحن توربيني مزود 
ب�شمام wastegate للم�شاعدة في عملية القيادة �شعوًدا على المنحدرات الطويلة، 
من بين العديد من البتكارات الأخرى. وعلى راأ�ض ذلك، تقدم �شاحنات هينو كفاءة 
في ا�شتهالك الوقود اأف�شل من تلك التي يوفرها مناف�شوها، ويظهر هذا الأمر جلًيا 

من خالل خف�ض انبعاثات العادم اإلى حد كبير، حتى اأثناء اإجراء العمليات على 
ارتفاعات �شاهقة. يبدي معظم العمالء اهتماًما عندما يتلقون معلومات ب�شاأن هذه 

المزايا” كان هذا ما قاله ال�شيد خوان، وهو رئي�ض فريق م�شروع التعدين من هينو في 
�شركة تويوتا ديل بيرو ا�ض. ايه. اأما اأع�شاء الفريق الآخرون هم ال�شادة خو�شيه واإيغور 

 HINO700 Series ZS وفرناندو اللذان يعمالن �شوًية على الإعداد لإطالق �شاحنة
في �شبتمبر. “ُتعد �شاحنة HINO700 Series ZS منتًجا جذاًبا للغاية بطرق متنوعة. 

فهي متطورة تقنًيا، وتحقق اقت�شاًدا ممتاًزا في ا�شتهالك الوقود، بالإ�شافة اإلى اأنها 

م�شممة على نحو قوي جًدا. ولأنها عالمة تجارية يابانية فقد و�شع عمالوؤنا ثقتهم 
فيها. ولكن من اأجل اأن ي�شعر عمالوؤنا اأن هذه هي ال�شاحنة المالئمة لهم بحق، ينبغي 
لهم اأن يروا ال�شاحنة على اأر�ض الواقع ويجربوا مزاياها باأنف�شهم، وهذا ما دعانا اإلى 

و�شع خطة لإعارة �شاحنات نقل الركام اإلى عمالئنا المحتملين، الذين اأبدوا ر�شى 
�شديد عن اأداء ال�شاحنات بعد اإجراء العرو�ض.”

“يتمتع العمالء في مجال ال�شناعة التعدينية بمعارف وتجارب كثيرة. وحتى ي�شّب 
هوؤلء العمالء اهتمامهم على عالمة تجارية جديدة ل�شاحنات التعدين، ينبغي اأن تتوفر 

لهم القدرة ليتاأكدوا من الأداء العام للمنتج، وي�شلوا اإلى نتيجة مفادها اأنها الختيار 
ال�شحيح لهم.” اجتمع كافة اأع�شاء الفريق المتكّون من اأربعة اأ�شخا�ض على تاأكيد اأن 

هذا هو بال�شبط ال�شبب الذي دعاهم اإلى اعتبار برنامج العر�ض التجريبي اأمًرا 
اأ�شا�شًيا. تخطط هينو اإلى اإطالق الموديل HINO700 Series ZY في �شهر اأغ�شط�ض 

 HINO700 Series من العام المقبل، ولإحراز مزيد من التقدم، وبعد اإطالق الموديل
ZS، �شتقوم ال�شركة بتمديد برنامج العر�ض التجريبي با�شتخدام هذا الموديل. 

“�شنكون قد اأنهينا تح�شيراتنا لعمليات الدعم الذي نقدمه في �شهر اأغ�شط�ض لهذا 

العام، وهذا ما �شيعزز اإلى حد كبير عمليات دعم الخدمة وقطع الغيار. لأن 
ال�شاحنات تعد اأ�شوًل منتجة، فاإن ال�شيء الأكثر اأهمية هو اأن نبقي فترة توقف 

ال�شاحنة عن الت�شغيل اأقرب ما يكون اإلى ال�شفر. ومن اأجل اأن نحقق هذا، فمن 
المهم اأن تتوفر لدينا قطع الغيار ال�شرورية، واأن نخطط لإيجاد مثل هذا النظام في 

�شركة تويوتا ديل بيرو ا�ض. ايه.

اإننا على دراية باأنواع قطع الغيار المطلوبة في هذا المجال، وهذا هو ال�شبب في 
امتالكنا لمخزون كاٍف من قطع الغيار عالية الدوران في م�شتودعاتنا، كما اأننا و�شعنا 

ت�شوًرا للعملية التي �شنجعل فيها الم�شتودعات قريبة من عمليات التعدين الأ�شا�شية 
من اأجل تخزين قطع الغيار هذه. كما اأننا �شنعمل على تثبيت موظفي خدمات المحطة 
ب�شكل دائم في هذه الأماكن لتعزيز هذا النظام حتى ي�شبح عمل ال�شاحنات من دون 

فترة توقف عن الت�شغيل ممكًنا.” تقترب �شاحنات التعدين من هينو الم�شممة 
للظروف القا�شية والعمليات التي تجري على ارتفاعات �شاهقة والتي طالما انتظرنا 
مقدمها من موعد اإطالقها. كان الحما�ض الذي �شرى في فريق م�شروع التعدين من 

هينو – المجموعة الم�شوؤولة عن تو�شيع المبيعات والدعم الكلي – اأمًرا ملمو�ًشا.



 اأ�صوات اأع�صاء �صبكة هينو في
اأمريكا الالتينية والكاريبي.

ال�صيد رافائيل لكايو | نيكاراغوا
كا�صا بيال�ض، ا�ض. ايه. / مدير ق�صم ال�صيارات

“تغمرني م�شاعر المتنان ال�شديد نحو هينو، فكما هو معتاد، تقوم هينو بتقديم ما نتوقعه منها. لأن روابط وثيقة تجمعنا بهينو، فاإننا 
قادرون على تزويد عمالئنا بالدعم الكامل، كما اأننا نو�شي بالمنتجات التي تالئم احتياجاتهم. مع افتتاح مكتب اأمريكا الالتينية، 

فاإنني اأتوقع اأن ت�شهد جودة خدمة العمالء مزيًدا من التح�شن. اإ�شافة اإلى ذلك، ما يكت�شبه موظفو بيال�ض من المعارف والخبرة في 
ا. ومع كل خطوة  المكتب لي�ض بالأمر الذي يجب اأن نبقيه حكًرا على اأنف�شنا. حيث يتوجب علينا اأن ننقل ما نتعلمه اإلى الموزعين اأي�شً
نخطوها نحو الم�شتقبل، يحذوني الأمل اأن هذا �شي�شاعد في تقريب الم�شافة بين عالمة هينو التجارية والموزعين اأكثر من ذي قبل.”

افتتاح مركز تقديم الخدمات لأمريكا الالتينية في بنما.

يتجلى الهدف وراء اإن�شاء مركز “Centro de Entrenamiento” في تح�شين مهارات 
الميكانيكيين في اأمريكا الالتينية.

ال�شيد فرناندو ميراندا، نائب الرئي�ض التنفيذي في ريكاردو بيريز ا�ض. 
ايه.، يحيي ال�شيوف في حفل الفتتاح.

�شيقدم المركز دعًما لما يبلغ عدده 17 موزًعا موجودين في اأمريكا الالتينية.
(ال�شورة على الي�شار) يوفر المركز مرافق ومناطق تدريب وذلك من اأجل اإتاحة فر�شة 

التدريب العملي.

ا ال�شيدة لو�شي مولينار، وزيرة التعليم في البيرو. ح�شرت الحفل اأي�شً .”Centro de Entrenamiento“ ُعين ال�شيد يوئيت�شي �شاتو مديًرا عاًما لمركز

افتتح مكتب اأمريكا الالتينية التابع ل�شركة هينو موتورز ليميتد اأبوابه في بنما 
بتاريخ 11 اأبريل من عام 2013. ُيعد هذا ثاني مراكز تقديم الخدمات الخارجية 

التي ت�شرف هينو ب�شكل مبا�شر على اإدارتها، لي�شير بذلك على خطى مكتب ال�شرق 
الأو�شط التابع ل�شركة هينو موتورز ليميتد الذي تم افتتاحه في دولة الإمارات 

العربية المتحدة عام 2009. ت�شهد هينو نمًوا في المبيعات التي تحققها وحداتها 
ف�شاًل عن تزايد عدد اأ�شواق اأمريكا الالتينية حيث تقوم بتقديم خدماتها، وت�شعى 

هينو جاهدًة كي تحقق المنطقة تقدًما لت�شبح واحدًة من الأ�شواق الأ�شا�شية لها 
بعد اآ�شيا واأوقيانو�شيا. تم تد�شين مكتب اأمريكا الالتينية بهدف تقوية قاعدة هينو 
الرا�شخة في خدمات ما بعد البيع ومن اأجل الم�شاهمة في نيل ر�شى العمالء على 
�شوء العدد المتزايد لمركبات هينو المملوكة في اأ�شواق اأمريكا الالتينية. تنق�شم 

وظائف هذا المكتب اإلى جزاأين: الجزء الأول يتمثل في تقديم الدعم للموزعين 
المنت�شرين عبر 16 دولة، بينما يتج�شد الجزء الآخر في تقديم الم�شاعدة التقنية 

من اأجل التعامل مع الأعطال المعقدة.
في مجال دعم الموزعين، �شيقدم مكتب اأمريكا الالتينية الدعم المحلي 

بالإ�شافة اإلى المنتجات الفعلية لن�شاطات الخدمة في �شوق اأمريكا الالتينية، 
بما في ذلك البحث في الأ�شواق والم�شاعدة في فعاليات مثل الندوات المنعقدة 

حول القيادة القت�شادية في ا�شتهالك الوقود. يعزز المكتب الجديد مرافق 
جديدة متخ�ش�شة في انعقاد ندوات التح�شين التقني، التي تم عقدها في 

مباني الوكالة البنمية فيما م�شى. ويعمل في المكتب الجديد الآن موظفون اأكثر 
ا ويدير المكتب عمليات دعم تم تح�شينها. �شيكون هذا بمثابة مكتب  تخ�ش�شً
رئي�شي يعمل على رفع م�شتوى خدمات هينو في اأ�شواق اأمريكا الالتينية كافة. 

خالل اآخر زيارة لنا اإلى هذا المكتب، تحدث الفريق الإخباري لمجلة 
Hino Cares مع ممثلين عن عدة موزعين في اأمريكا الالتينية. وفيما يلي 

بع�ٌض مما قالوه.

“غمرني ال�شرور لدى �شماعي اأن هينو قد افتتحت مكتب اأمريكا الالتينية. اإن المركبات الجيدة تتطلب توفر خدمة جيدة، ولهذا ال�شبب 

ُتعد الم�شاعدة التقنية في مكتب اأمريكا الالتينية اأمًرا غايًة في الأهمية. �شي�شتمر موظفونا - الذين �شيقومون بتنفيذ الم�شاعدة التقنية 
في المكتب - في مد الموظفين الآخرين بالدعم، وهذا يعني اأننا �شنمتلك القدرة على تقديم اأف�شل الخدمات لعمالئنا. اأتوقع اأن يطراأ 

تغيٌر جذري على مركز تقديم الخدمات. اإنني على قناعة تامة باأن مكتب اأمريكا الالتينية هذا �شي�شكل دعًما عظيًما لهينو في بارغواي.”

ال�صيد مار�صيلو تويوتو�صي | باراغواي
تويوتو�صي ا�ض. ايه. / الرئي�ض التنفيذي، رئي�ض المكتب التنفيذي

“اأتوقع الكثير من مكتب اأمريكا الالتينية فيما يتعلق بتعزيز كافة النواحي الخا�شة بعمليات دعم العمالء. �شيلعب مكتب اأمريكا الالتينية 
ا في تح�شين المهارات التي يتمتع بها موظفو  دوًرا رئي�شًيا في ت�شويق المنتج و�شمان تقديم الدعم الفوري من المنتجات وقطع الغيار واأي�شً

تقديم الخدمة العاملون لدينا. يتلقى موظفو تويوتا ديل البيرو حالًيا الم�شاعدة التقنية في هذا المكتب واآمل اأن ينقلوا التجارب الرائعة 
التي اكت�شبوها عند عودتهم اإلى البيرو. بما اأن مكتب اأمريكا الالتينية �شي�شلط ال�شوء على البرنامج الجديد الذي له عالقة بدعم 
المبيعات، لدي اعتقاد اأنه يتوجب علينا الم�شي ُقدًما من خالل اإيفاد المزيد والمزيد من موظفينا لالنخراط في هذا البرنامج.”

ال�صيد خو�صيه بياردل مونيث | بيرو
تويوتا ديل بيرو ا�ض. ايه. / م�صاعد مدير عالمة هينو التجارية، ق�صم هينو، ال�صعبة التجارية

“اأتوقع الكثير من مكتب اأمريكا الالتينية هذا. ت�شنع هينو منتجات ممتازة تخ�شع لعمليات تح�شين ب�شكل يومي تقريًبا، وهذا الأمر 
ا تو�شعة مداركهم حول هذه المنتجات يوًما بعد يوم. اإن مكتب اأمريكا الالتينية  يعني اأنه يتوجب على الميكانيكيين العاملين لدينا اأي�شً
يعطي فر�شة لكافة الموزعين وق�شم من الوكالء في اأمريكا الالتينية كي يتلقوا الم�شاعدة التقنية بانتظام. منذ عام 1972، اأوفدنا ما 

مجموعه 58 ميكانيكًيا اإلى اليابان من اأجل اأن يتلقوا م�شاعدة تقنية خا�شة. على اأي حال، ومع افتتاح هذا المكتب الجديد، فاإننا 
عازمون على اإيفاد المتدربين والخبراء والمدراء من الأق�شام التقنية الخا�شة بنا، بالإ�شافة اإلى اأ�شحاب المنا�شب الإدارية في 

ا، وهي الأماكن  الم�شنع، وذلك من اأجل تلقي الم�شاعدة التقنية على نحو منتظم. ناأمل اأن نن�شر ما حازوه من معارف جديدة عبر غواتيمال وهندورا�ض اأي�شً
التي تولينا فيها الم�شوؤولية، وذلك لالرتقاء بم�شتوى الإمكانيات لكافة موظفينا.”

ال�صيد مانويل �صيكابيثا | غواتيمال
جروب كوداكا - موتورز هينو دي غواتيمال، ا�ض. ايه. / الرئي�ض التنفيذي



ت�شاهم القيادة القت�شادية في ا�شتهالك الوقود ب�شكل كبير في خف�ض تكاليف الت�شغيل ال�شنوية.
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ال�صرعة وا�صتهالك الوقود
مركبات المهام ال�صاقة

تزداد مقاومة الهواء مع 
ال�صرعة.

ال�شكل 1

ا�شتهالك الوقود عند �شرعة 80 كم/�شاعة
(المرجع: التر�ض ال�شابع)

التر�ض ال�شابع التر�ض ال�شاد�ض التر�ض الخام�ض

%100

%80

%7-

%20-

يتفاوت معدل ا�شتهالك الوقود بمقدار 10% تقريًبا لكل 
و�شع من اأو�شاع الترو�ض عموًما.

لقد ا�شتاأنفنا هذه ال�شل�شلة في العدد ال�شابق من مجلة HINO Cares بهدف اإي�شال مدى فعالية ممار�شات القيادة القت�شادية في ا�شتهالك الوقود التي تو�شي هينو باتباعها اإلى اأكبر عدد 
ممكن من العمالء. في هذا العدد، نود اأن نقدم لك بع�ض التوجيهات حول ممار�شات القيادة القت�شادية في ا�شتهالك الوقود التي يمكنك تطبيقها عندما تقوم بالقيادة على �شرعات ثابتة. 

تت�شم هذه الممار�شات بب�شاطة التطبيق ذاتها التي كانت عليها التوجيهات التي تناولناها في العدد ال�شابق حول النطالق والت�شارع، حيث اأنها ل تتطلب اأية مهارات خا�شة. يمكنك البدء في 
توظيف هذه التقنيات توفير الوقود من اليوم.

تالًيا، األِق نظرة على ال�شكل 2 “الكفاءة في ا�شتهالك الوقود عند اأو�شاع الترو�ض المختلفة.” 
وفًقا لختبارات ا�شتهالك الوقود التي اأجرتها هينو، فاإن معدل ا�شتهالك الوقود يتفاوت 

بمقدار 10% تقريًبا لكل و�شع من اأو�شاع الترو�ض. 

التوجيه الثالث الذي نقدمه لك حول الكفاءة في ا�شتهالك الوقود اأثناء القيادة هو اأن 
“تحافظ على ثبات �شرعتك قدر الإمكان”. دعنا نلقي نظرًة على ال�شكل 3.

اأحد العوامل الذي قد يحد من الكفاءة في ا�شتهالك الوقود هو القيادة على �شرعات غير 
ثابتة، وبعبارة اأخرى، الت�شارع والتباطوؤ مراًرا وتكراًرا اأثناء القيادة دون الحاجة اإلى ذلك. 

وفًقا للدرا�شات التي اأجرتها هينو، هناك احتمالية اأن يحد هذا النوع من القيادة الذي ينطوي 
على تغيير ال�شائق لل�شرعة بمقدار ±10 كم/�شاعة دون الحاجة اإلى ذلك من الكفاءة في 

ا�شتهالك الوقود بمقدار 10% تقريًبا مقارنًة بقيادة المركبة على �شرعة ثابتة. هذا يعني اأنه 
يمكنك الحد من ا�شتهالك الوقود بب�شاطة من خالل القيادة على �شرعة ثابتة عموًما.

ل تحتاج اأي من التوجيهات الثالث التي قدمناها لك اليوم اإلى اأي مهارات خا�شة. كل ما 
يتوجب عليك فعله هو اأن تكون اأكثر انتباًها ولو بن�شبة قليلة ب�شاأن الطريقة التي تقود بها. ما 
عليك اإل اأن تفكر بكمية الوقود التي يمكن توفيرها اإذا تمت مراعاة كافة هذه النقاط عندما 

يكون الأمر ممكًنا. نوؤمن بمقدرتك على تح�شين الكفاءة في ا�شتهالك الوقود من خالل الجمع 
بين التوجيهات التي اأوردنا و�شفها في هذا العدد، وتلك التي تناولناها في العدد ال�شابق حول 

النطالق والت�شارع، بالإ�شافة اإلى التوجيهات التي �شن�شتعر�شها في العدد القادم حول 
التباطوؤ. قد ل توؤدي القيادة القت�شادية في ا�شتهالك الوقود اإلى تح�شين الكفاءة القت�شادية 
ا قيادة رفيقة بالبيئة وتعمل على ت�شجيع القيادة الآمنة، لذلك يرجى  فح�شب، ولكنها ُتعد اأي�شً

التم�شك بهذه القتراحات اأثناء قيادتك اليومية.

قبل الخو�ض في مناق�شة تقنيات معينة، يرجى اأن تلقي نظرة على ال�شكل 1 “ال�شرعة 
وا�شتهالك الوقود”. تحتاج مركبتك اإلى قوة ح�شانية اأكبر كلما ازدادت �شرعتها، ومن 
الطبيعي اأن تحتاج اإلى ا�شتخدام وقود اأكثر. ويعود ال�شبب في ذلك اإلى ازدياد مقاومة 

الهواء كلما ازدادت �شرعة المركبة اأثناء القيادة. بالرغم من اأن معظمنا قد تكونت لديه 
فكرة عامة حول الطريقة التي يكون عليها الأمر، فمن المعقول اأن نقول اأن عدًدا قلياًل من 

النا�ض هم الذي يدركون حقيقًة اأن مقاومة الهواء تت�شاعف اأربع مرات عند م�شاعفة 
�شرعة المركبة مرتين. وك�شرح مب�شط، يزداد مقدار المقاومة بما يتالءم مع اإجمالي 

مقاومة القيادة (اإجمالي مجموع مقاومة التدحرج ومقاومة الت�شارع ومقاومة الهواء 
وغيرها من اأ�شكال المقاومة) عند ال�شرعات العالية (80 كم/�شاعة اأو اأ�شرع). وعليه، 
فمن الوا�شح اأن اأحد اأ�شهل الأ�شاليب لتح�شين الكفاءة في ا�شتهالك الوقود هو الحد من 
مقاومة الهواء اإلى الحد الأدنى، اأو بعبارة اأخرى، التباطوؤ. لذلك فاإن اأول التوجيهات من 

اأجل تقليل ا�شتهالك الوقود اأثناء القيادة هو “اأن تحافظ على �شرعتك في م�شتوًى معتدل.” 
في حين يبدو هذا اأمًرا غايًة في الب�شاطة، اإل اأن هذه نقطة من الأهمية بمكان. ُيرجى اأن 

ت�شع في اعتبارك، عند قيادة مركبة المهام ال�شاقة، اأنه يمكنك تح�شين الكفاءة في 
ا�شتهالك الوقود بمقدار 10% من خالل قيامك بالتباطوؤ بمقدار 20 كم/�شاعة عموًما.

ا. توؤدي القيادة القت�شادية في ا�شتهالك الوقود اإلى الح�شول على قيادة اآمنة اأي�شً

ن�سجع �لقيادة �القت�سادية في ��ستهالك �لوقود �لدر�س �لثاني : توجيهات حول �لقيادة

القيادة القت�صادية في ا�صتهالك الوقود

توجيهات حول حفظ الطاقة
الكفاءة في ا�شتهالك الوقود عند اأو�شاع الترو�ض المختلفة

توجيهات حول حفظ الطاقة
القيادة عند �شرعات غير ثابتة

بالمقارنة مع القيادة على �شرعات ثابتة، فباإمكانك اأن تحد من
الكفاءة في ا�شتهالك الوقود بمقدار 10% عموًما عند الت�شارع والتباطوؤ

مراًرا وتكراًرا اأثناء القيادة.
لهذا احر�ض على الحفاظ على �شرعتك ثابتة قدر الإمكان.

ال�شكل 2

ال�شكل 3

معدل ا�شتهالك مركبات المهام ال�صاقة مع حارفة الريح
الوقود )%(
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�شرعة المركبة (كم/�شاعة)

الأ�شواأ

الأ�شواأ

مركبات المهام ال�شاقة

تت�صاعف مقاومة الهواء اأربع مرات 
عند م�صاعفة ال�صرعة مرتين.

الوقت

ال�شرعة

الت�شارع والتباطوؤ
(�شرعة غير ثابتة) اأثناء القيادة:

تغيير �شرعتك بمقدار ±10 كم/�شاعة.

القيادة على 
�شرعة ثابتة

الت�شارع

التباطوؤ


