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تج�سد فعالية التد�شين البارزة بداية ع�صر جديد لهينو
في المملكة العربية ال�سعودية.
قامت جمجوم لل�سيارات والمعدات ( )JVEبتد�شين الجيل الجديد من �شاحنات المهام الخفيفة� ،سل�سلة  HINO300 Seriesفي
احتفال فخم �أقيم في فندق الحياة في مدينة جيزان ،المملكة العربية ال�سعودية في فبراير عام .2013
وكان من بين الجمع البهيج الذي �ضم كبار ال�شخ�صيات والعمالء ،ال�سيد جون كيمورا ،قائد الفريق ،وال�سيد �سايتو ،مدير الم�شروع
في تويوتا ت�سو�شو كوربوري�شن ،وال�سيد ما�سامي مائيدا ،م�ست�شار الخدمات في �شركة هينو موتورز ليميتد اليابان ،جن ًبا �إلى جنب مع
ال�سيد مروان �أحمد ،الرئي�س وال�سيد من�صور علي خواجا ،المدير العام (ق�سم المبيعات والت�سويق) في جمجوم لل�سيارات
والمعدات  JVEوالذي قام بتقديم ت�شكيلة المنتج الجديد من هينو مع العديد من المزايا التناف�سية.
عقدت جمجوم لل�سيارات والمعدات  JVEفعاليات تد�شين منتج �شاحنات مهام خفيفة  LDTم�شابه في وقت �سابق في جدة
والريا�ض و�أبها لتعزيز الوعي بعالمة هينو التجارية في �أرجاء المدينة.

ال�سيد مروان ُيقدم عر�ض تقديمي.

“تُعد �شاحنات هينو �شريك العمل الحقيقي الذي �سيحملنا �إلى �آفاق بعيدة في الم�ستقبل” .هكذا لخ�ص ال�سيد من�صور علي خواجة
خ�صائ�ص �سل�سلة  HINO300 Seriesالجديدة.
ورغم تعر�ضنا لمناف�سة قوية من عالمات تجارية يابانية �أخرى� ،إال �أننا ن�ؤمن �أن هينو عملت على �إن�شاء قاعدة ح�ضور را�سخة في
هذا ال�سوق فيما يخ�ص قطاع �شاحنات المهام الخفيفة وهي عازمة على جني ح�صتها الم�ستحقة من ال�سوق.
تم ت�سليم جائزة لوحة التقدير �إلى �أحد العمالء.

مقب�ض تحويل ال�سرعة لناقل الحركة اليدوي/ناقل
الحركة التلقائي في �سل�سلة .HINO300 Series
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تقف هينو جن ًبا �إلى جنب مع
عمالئها في كافة �أنحاء العالم.

يقول ال�سيد مروان �أحمد جمجوم “تت�سم ت�شكيلة منتجات هينو بالقوة �أكثر من �أي وقت م�ضى”“ .نحن نقف في وجه التحدي عند
مقارنة هذا الجيل الجديد من �شاحنات المهام الخفيفة مع رواد القطاع الحالي فنحن على ثقة تامة ب�أن �سل�سلة HINO300 Series
�ست�أتي في الطليعة” .عالوة على ذلك� ،أ�ضاف �أنه قد حان الوقت المنا�سب لإطالق الجيل الجديد تزام ًنا مع �إزدياد الطلب في �سوق
المملكة العربية ال�سعودية �سنو ًيا“ .تتوفر �سل�سلة  HINO300 Seriesب�أ�شكال مختلفة .يحظى الزبائن بفر�صة الإختيار بين الكابينة
ح�ضر الحفل  90عميالً.
المفردة �أو كابينة الركاب وبين ناقل حركة يدوي �أو تلقائي .والأف�ضل من ذلك كله ،نقوم الآن بتوفير �أكبر عدد من �أ�شكال طول
ال�شا�سي لتلبي متطلبات �أي �شخ�ص”.
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ما زالت �شاحنات هينو تعمل في م�صر لمدة  30عا ًما .نهدف �إلى �أن ن�صبح عالمة
تجارية قادرة على �أن تحظى بثقة عمالئنا ب�شكل م�ستمر في الوقت الحا�ضر وفي الم�ستقبل.
في الق�سم الأول ،تحدثنا مع ال�سيد يا�سوهيكو ايت�شيها�شي ،والذي تم تعيينه ليكون رئي�س
هينو موتورز الجديد في يونيو  ،2013حول الر�ؤى الخا�صة به والتي تهدف لنقل هينو
�إلى الم�ستقبل.

ن�سعى جاهدين لتقديم دعم م�ستمر
“للأعمال التجارية الخا�صة بعمالئنا”
وذلك لتعزيز عالمة هينو التجارية.
يا�سوهيكو ايت�شيها�شي
الرئي�س وع�ضو مجل�س الإدارة،
هينو موتورز المحدودة

رؤية هينو
“الم�ساهمة في جعل العالم مكان �أف�ضل للعي�ش من خالل تقديم الم�ساعدة للأ�شخا�ص
والب�ضائع كي ت�صل �إلى حيث يجب �أن تكون ”.هذه هي فل�سفة التعاون التي تعمل بها
هينو وهي تلقي ال�ضوء على المهمة التي ت�سعى هينو جاهدة �إلى تحقيقها .ال�سيد
ايت�شيها�شي متم�سك جدًا بهذه الفل�سفة ،والتي ت�سري في كافة �أوجه عمليات هينو .فهو
يقول “من دون ا�ستثناء ،يتطلب بناء المجتمع �أو نمو الدولة عملية نقل للأ�شخا�ص
والب�ضائع .تعتبر الحافالت وال�شاحنات التي ي�ستعملها الأ�شخا�ص لأغرا�ض كهذه هي
تماما كاعتزازي ب�أن �أكون جز ًءا من عملية
بالت�أكيد ُ�سبل الحياة لهذه المجتمعاتً .
ت�صنيع منتجات ت�شكل حجر الأ�سا�س لحياة الأ�شخا�ص ،ف�إنني على قناعة تامة ب�أنه
علينا بذل الغالي والرخي�ص لخدمة كافة عمالئنا ممن ي�ستخدمون منتجات هينو”.
بد�أ ال�سيد ايت�شيها�شي م�سيرته كمهند�س في �شركة تويوتا وبعد ذلك �أ�صبح مدير �إداري
�أول وع�ضو مجل�س �إدارة وذلك قبل �أن ي�صبح نائب الرئي�س في هينو موتورز في 2012؛
وانتهى به المطاف ليكون رئي�س وع�ضو مجل�س �إدارة في يونيو .2013
�أ�شار ال�سيد ايت�شيها�شي �إلى ثالث تحديات ينبغي على هينو �أخذها بعين االعتبار للم�ضي
قد ًما بهدف تعزيز “الإ�صالحات الهيكلية” في هينو .ويقول “يتمثل الأمر الأكثر �أهمية في
تقديم منتجات تلقى ا�ستح�سان عمالئنا في �أ�سرع وقت� .إن عملية �إنتاج ال�شاحنات
والحافالت هي عملية �إنتاج متعددة ذات حجم �صغير �إلى �أبعد حد� .إننا نعمل على
تحقيق �إ�صالح في عملية الت�صنيع الخا�صة بنا من خالل �إمكانية تجميع المنتجات
وت�أ�سي�س نظام �إنتاج عالمي بهدف ت�سليم مركبات قابلة للت�سويق ،في وقت محدد
ومعقول ،والتي تلبي متطلبات عمالئنا المتنوعة .وكجزء من هذه الجهود ،نقوم في
الوقت الراهن بتنفيذ م�شروع �إن�شاء م�صنع جديد في كوغا ،اليابان ،حيث نهدف �إلى
ت�أ�سي�س تكنولوجيات وطرق ت�صنيع جديدة باال�ستناد �إلى كافة مواردنا وخبراتنا لإن�شاء
هذا الم�صنع ليكون الم�صنع الأم لعملياتنا العالمية� .سيمكننا هذا من تقديم ،بطريقة
�أ�سرع من �أي وقت م�ضى ،منتجات قائمة على نقاط قوة هينو ،وبالتحديد ،التقنيات
البيئية المتطورة للغاية والآمنة بالإ�ضافة �إلى ( QDRالجودة والمتانة والموثوقية )”.
كان التحدي الثاني الذي �أ�شار �إليه هو “تعزيز عمليات الدعم الكلي الخا�صة بنا” وذلك
لت�أ�سي�س عالمة هينو تجارية عالمية“ .بينما يعد تقديم مركبات قابلة للت�سويق والتي تحقق
معيار  QDRوتلبي احتياجات العمالء في وقت محدد ومعقول �أم ًرا ها ًما جدًا� ،إال �أن الأمر
الذي يحمل ذات القدر من الأهمية هو �أن نعمل على تقوية �أنظمة الدعم الخا�صة بنا والتي
ت�شمل نطاق خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع غيار �أ�صلية ون�شاطات �أخرى تتمثل في
تقديم خدمات ت�ساعد عمالئنا في تحقيق اقت�صادًا �أعلى في ا�ستهالك الوقود في
مركباتهم .يتوجب علينا �أن ن�سعى جاهدين لتقديم منتجات لعمالئنا ال تتعطل ب�سهولة،
حتى و�إن تعطلت ،علينا �أن ن�سعى جاهدين لت�صليحها على الفور .كما يتوجب علينا � ً
أي�ضا
ال�سعي جاهدين لتقديم خدمات لعمالئنا مثل القيام بفح�ص دوري والذي �سيمكننا من
اتخاذ �إجراءات م�سبقة للحد من احتمالية تعطل مركبات عمالئنا .ون�سعى جاهدين � ً
أي�ضا
لم�ساعدة عمالئنا على تدريب �سائقيهم والحد من التكاليف الت�شغيلية الخا�صة بهم وذلك
عن طريق تقديم ندوات تتعلق بالقيادة الآمنة والقيادة ذات الكفاءة في ا�ستهالك الوقود.
�أعتقد �أن هنالك العديد من الأمور الأخرى التي �سيكون بمقدورنا القيام بها لم�ساعدة
عمالئنا على زيادة الزمن الت�شغيلي �إلى الحد الأق�صى وتقليل تكاليف دورة حياة المنتج
�إلى �أدنى حد .ومن خالل دعمنا الكلي ،ف�إننا ملتزمون بتقديم دعم م�ستمر “للأعمال
التجارية الخا�صة بعمالئنا” منذ اللحظة التي يقومون بها ب�شراء مركباتنا �إلى اللحظة
التي �إما يقومون ب�إعادة بيعها �أو يحولونها �إلى خردة .وعن طريق م�ساهمتنا في “الأعمال
التجارية الخا�صة بعمالئنا” وتوطيد �أ�صر العالقات مع عمالئنا ،ف�إننا نهدف لأن ن�صبح
العالمة التجارية التي ي�ستمرون في ال�شعور ب�أنها “الخيار ال�صائب” لهم ب�شكل عام.

رئي�س هينو ال�سيد ايت�شيها�شي �أمام ال�سيارة
التي تج�سد مفهوم هينو حيث تم عر�ضها في
معر�ض طوكيو لل�سيارات في نوفمبر عام .2013

وتابع قوله �أن “الأ�شخا�ص” الذين قاموا بتنفيذ هذه المهام على �أر�ض الواقع من خالل
ت�أمين ت�سليم منتجاتنا في الوقت المنا�سب وهو الأمر الذي يلقى ا�ستح�سان عمالئنا

بالإ�ضافة �إلى تعزيز عمليات الدعم الكلي الخا�صة بنا من خالل القيام ب�إ�صالحات
هيكلية .و�أما التحدي الثالث ،ي�شير ال�سيد ايت�شيها�شي �إلى التدريب الذي يحظى به
عمالئنا القادرين على تعزيز �أنف�سهم من خالل االرتقاء بتحقيق �أهداف �أعلى و�أ�سمى.
“�أعتقد �أنه من الهام جدًا �أن يكون لدى كل موظف �شعور بالملكية في الأمور التي يتوجب
عليهم القيام بها لإنجاز عملهم .من المهم �أن نقوم جمي ًعا ب�إن�شاء �سيا�سات و�أهداف
م�شتركة ووا�ضحة لفريق العمل لدينا و�أن نبقي عقولنا موجهة �إلى ما يمكن �أن نحققه
من خالل ما يتوفر لدينا من قدرات و�أنه با�ستطاعتنا تج�سيد هذه الر�ؤى في العمل.
و�إننا ن�سعى جاهدين البتكار بيئة عمل حيوية وممتعة حيث يتمكن كل �شخ�ص من العمل
بنظرة ايجابية �إذ �أننا نهدف �إلى تعزيز نقاط القوة الكلية الخا�صة بنا كفريق.
ا�ستح�سان المنتج والدعم الكلي والموارد الب�شرية —هي �أمور علينا �أال نفقدها من
�أجل �أن يقوم عمالئنا باختيارنا على �أننا عالمة تجارية قوية� .إن التحديات التي �أثارها
ال�سيد ايت�شيها�شي ما هي �إال اقتراحات تدل على �أن هينو تكافح لتوا�صل التقدم.
“على �سبيل المثال ،ينبغي علينا �أن ن�صبح عالمة تجارية بحيث ن�سمع عمالئنا ممن
قاموا با�ستخدام مركبات هينو لع�شر �سنوات مث ًال يقولون �شي ًئا مثل “�أنا �سعيد للغاية
ال�ستمرارنا با�ستخدام مركبات هينو ”.علينا �أن ن�صبح عالمة تجارية حيث يرى
عمالئنا ب�أنف�سهم مع مرور الوقت الفوائد الناتجة عن امتالك مركبة من هينو ،بنا ًء
على ا�ستهالك الوقود والأمان وزيادة الزمن الت�شغيلي للمركبة وتوفير قطع الغيار
ب�سرعة وجودة الخدمات بالإ�ضافة �إلى قيمة �إعادة البيع .لتحقيق هذا الهدف ،علينا
�أن ن�سعى جاهدين من �أجل ايالء اهتمام م�ستمر �إلى ما يحتاجه عمالئنا في منتجاتنا
وال�سعي الدائم لتحقيق الأف�ضل .علينا �أال نن�سى �أبدًا �أن عمالئنا هم من �سيرتقون في
هينو لم�ستويات جديدة”.

هينو تعي الدرب الذي ينبغي �أن ن�سلكه.

لقد حظينا بفر�صة التحدث مع عدد من العمالء اال�ستراليين ممن يمتلكون �أ�سطو ًال والذين يقومون بت�شغيل �إما مركبات
مجهزة بناقل حركة تلقائي �أو ناقل حركة يدوي تلقائي .فيما يلي بع�ض من تعليقاتهم.

تقنية هينو

ال�سيد مارك ويتمان

�شركة تي �إن تي اك�سبر�س

“تقوم مركبات هينو المجهزة بناقل حركة يدوي تلقائي بتحويل ال�سرعة ب�سال�سة و�سرعة .تت�ضمن �أعمالنا
التجارية القيام بتو�صيل مواد �إلى �أر�صفة التحميل ومن ثم العودة بعد القيام التو�صيل .يمكن �أن يكون و�ضع عملية
الت�شغيل هذا �أمر �شاق على �أنظمة الكلت�ش �إال �أن ذلك لي�س مدعاة للقلق بالن�سبة للمركبات المجهزة بناقل حركة
يدوي تلقائي� .أحد البنود المتعلقة بالأ�سعار التي نحر�ص على التقليل منها ب�شدة هو �سعر ا�ستبدال الكلت�ش ،ولكن
تتمثل النقطة الأكثر �أهمية بالن�سبة لنا في ت�سهيل عملية الت�شغيل .تعمل ناقالت الحركة اليدوية التلقائية على
ت�سهيل قيادة ال�شاحنات .نقوم بت�شغيل ال�شاحنات ب�شكل �أ�سا�سي لأغرا�ض التو�صيل في المناطق المدنية والمناطق
ال�سكنية وتعد ال�شاحنات المجهزة بناقل الحركة اليدوي التلقائي مثالية لمهام كهذه”.

تقرير من �أ�ستراليا:

ناقالت الحركة التلقائية وناقالت الحركة
اليدوية التلقائية تقدم �سهولة رائعة في القيادة.

ال�سيد غرانت �سوتكليف
بريد �أ�ستراليا

“يعمل الأ�سطول الخا�ص بنا على مدار � 24ساعة يوم ًيا ويقوم عدة �سائقين بقيادة ال�شاحنة نف�سها على مدى ورديات
متعددة .وب�سبب طبيعة عملياتنا ،يتطلب من ال�سائقين الخا�صين بنا � ً
أي�ضا قيادة �شاحنات من مختلف الأحجام من وقت
لآخر .ففي المناطق المدنية مثل �سيدني ،تعمل ال�شاحنات في حركة �سير تعتمد على التوقف واالنطالق ،ويكون مقدار
الم�سافات التي تقطعها ال�شاحنات ككل ق�صيرة .ت�ستغرق تو�صيالت البريد عادة من � 20إلى  30دقيقة في كل مرة ،لذا
ف�إنه من الأف�ضل الح�صول على ناقل حركة ي�سهل قيادته في البلدة .ن�ستعمل حال ًيا ناقالت حركة تلقائية بالإ�ضافة �إلى
�شاحنات تحويل ال�سرعة اليدوية� ،إال �أننا نفكر في ا�ستعمال ال�شاحنات المجهزة بناقل حركة يدوي تلقائي .في حال
كانت قيادتها �أ�سهل وتوفر اقت�صاد �أف�ضل في ا�ستهالك الوقود ،ف�إننا حت ًما �سنفكر في ا�ستعمالها للم�ضي قد ًما”.

يعمل نظام القيادة ثنائي الدوا�سة على تحقيق عملية قيادة �سهلة ال تتطلب عمليات ت�شغيل للكلت�ش �أو تحويل الترو�س.

“نعتقد �أن ناقالت الحركة التي تتمتع بدوا�ستين مثل ناقل الحركة التلقائي ( )ATوناقل الحركة اليدوي التلقائي ( )AMTتوفر حلول مميزة لعمالئنا الذين يملكون �أ�سطو ًال ”،هذا ما قاله
ال�سيد دانييل بيتروفي�سكي من ق�سم مبيعات هينو موتورز في �أ�ستراليا“ .تتيح ناقالت الحركة التلقائية وناقالت الحركة اليدوية التلقائية لل�سائقين المبتدئين عملية ت�شغيل بم�ست ًو ي�ضاهي
م�ستوى ال�سائقين الجيدين ،كما ت�ساهم ب�شكل كبير في الحد من ا�ستهالك الوقود لكامل الأ�سطول� .إذا �أخذنا �سل�سلة  ،500 Seriesعلى �سبيل المثال ،ف�إننا نو�صي بالمركبات ذات ناقل
الحركة اليدوي التلقائي الخا�صة بنا للطرق التي تتمتع بم�سافة عبور من ق�صيرة ،متو�سطة �إلى طويلة لغايات اال�ستالم والتو�صيل �أو عمليات النقل لم�سافات بعيدة ،بينما يو�صى بناقالت
الحركة التلقائية لعمليات اال�ستالم �أو التو�صيل �أو التعدين �أو نقل المواد الإن�شائية التي تكون م�سافة النقل فيها ق�صيرة �أو للقالبات (ال�شاحنات القالبة) ”.قلة ال�سائقين المحترفين
وارتفاع تكاليف الوقود على الأغلب هما النقطتان اللتان تثيران قلق العديد من �شركات النقل .فعند �شراء �شاحنة هينو المجهزة بناقل حركة ذو دوا�ستين� ،سيكون با�ستطاعة م�شغلي
الأ�سطول توظيف �سائقين ذو خبرة �أقل مع العلم ب�أنه �سيكون ب�إمكان ال�سائق القيام بالعملية منذ اليوم الأول ،ومن خالل معرفة �أنه تم الحد من الخطر المحتمل والمتمثل في تلف
مجموعة القيادة الذي يمكن �أن يت�سبب به ال�سائقون المبتدئون لأنظمة الكلت�ش ومكونات مجموعة القيادة الأخرى ب�شكل كبير ،ف�إن ذلك يجعل مدراء الأ�سطول ينعمون براحة البال في
العمل حيث ي�سعون فيه ب�شكل م�ستمر لإيجاد طرق للحد من تكاليف المركبة الت�شغيلية� .إن المركبات المجهزة بناقل حركة تلقائي وناقل حركة يدوي تلقائي تقدم حلو ًال لهذه الم�شكالت.
“وعلى مدى الخم�س �سنوات الما�ضية� ،شهدت �أ�ستراليا ازدياد حاد في الطلب على المركبات المجهزة
بناقل الحركة التلقائي وناقل الحركة اليدوي التلقائي ”،هذا ما الحظه ال�سيد بيتروفي�سكي .يحظى ناقل
الحركة اليدوي التلقائي بكلت�ش تلقائي واختيار ترو�س عن طريق التحكم االلكتروني .تم ت�صميم النظام
ليعمل على تحويل ال�سرعة تلقائ ًيا �إلى الترو�س الأمثل �ضمن النطاق  RPMوالذي يوفر اقت�صادًا جيدًا
في الوقود ،وبالتالي ت�ساعد على الحد من التقلبات في ا�ستهالك الوقود .وقد تم ت�صميمه ليكون نظام
قيادة �سهل يحتوي على دوا�ستين فقط ـ ـ الت�سارع والمكابح ـ ـ والذي يتيح لل�سائقين المبتدئين تحقيق
كفاءة في ا�ستهالك الوقود ت�ضاهي الكفاءة التي يحققها ال�سائقون المحترفون منذ اليوم الأول .ي�ساهم
النظام في الحد من الأ�ضرار الواقعة على منظومة الدفع ،الأمر الذي ي�ساهم بمنح الم�شغلين الفائدة
الم�ضافة التي تتمثل في تعزيز متانة الكلت�ش وناقل الحركة و�أجزاء �أخرى لترتقي �إلى م�ستويات لم يكن
تحقيقها في ال�سابق �أم ًرا ممك ًنا �إال من خالل ال�سائقين المحترفين”.

انعقاد اختبار قيادة المركبات ذات ناقل الحركة التلقائي/ناقل الحركة
اليدوي التلقائي في برزبن� ،أ�ستراليا.

خدمات الطوارئ

ACT

“تت�ضمن العمليات الخا�صة بنا مكافحة الحرائق في الغابات والمناطق الم�شجرة� .شائ ًعا ما يقال �أن ناقالت الحركة
اليدوية �ستكون �أف�ضل لتلبية احتياجاتنا �إذ �أن �شاحنات �إطفاء الحريق الخا�صة بنا �سيتم قيادتها على طرق وعرة تت�ضمن
مرتفعات ومنحدرات حادة جدًا .ومن حينها �أ�صبحنا على ثقة تامة ب�أن ال�شاحنات المجهزة بناقل حركة تلقائي وناقل
حركة يدوي تلقائي قادرة على تحقيق الأداء نف�سه ،ونملك حال ًيا �شاحنتين مجهزتين بناقل حركة تلقائي و�شاحنتين
مجهزتين بناقل حركة يدوي تلقائي� .أ�شعر �أن الم�ستقبل يكمن في ناقالت الحركة اليدوية التلقائية� .أتوقع �أن يقوم
مختلف �صناع ال�شاحنات بتطوير �أنواع مختلفة من ناقالت الحركة اليدوية التقائية و�أن تتقدم التكنولوجيا � ً
أي�ضا .دائ ًما
ما يكون تعدد الخيارات �أم ًرا ذو �أهمية بالن�سبة لنا .اعتقد �أن مزايا مثل �أنظمة الم�ساعدة على �صعود التالل �إن كانت
مجهزة على المركبات ذات ناقل الحركة اليدوي التلقائي �ستعمل على ت�سهيل الحياة كثي ًرا بالن�سبة لل�سائقين”.

ال�سيد ليون �سميث

تا�سمانيا لخدمات �إطفاء الحرائق
“في الوقت الراهن نمتلك � 500شاحنة لإطفاء الحرائق ،من بينها � 90شاحنة من هينو� .شاحنات �إطفاء الحرائق
�أكبر من ال�شاحنات العادية ،وقد يح�سب المتطوعون الذين يعملون معنا �أن تحويل الترو�س في قمرة ال�سائق يجعل
متطوعا) .ولهذا ال�سبب ،فنحن بحاجة لمركبات ذات ناقل
قيادة ال�شاحنة �أم ًرا �صع ًبا (يعمل معنا حوالي 250
ً
حركة تلقائي .ونحن �سعداء للغاية لمعرفتنا �أن هينو تقدم ناقالت حركة تلقائية طراز �ألي�سون كخيار على
�شاحناتها”.

“وبهذا القول ،ف�إنه ال تقت�صر الفوائد �أو التي يمكن جنيها من خالل ناقالت الحركة التلقائية

وناقالت الحركة اليدوية التلقائية على التوفير في ا�ستهالك الوقود والتكاليف الت�شغيلية فح�سب”،

هذا ما �أ�ضافه ال�سيد بيتروفي�سكي“ .تتمثل �أهم الفوائد في الراحة وال�سالمة .يمكن لل�سائق الذي
يقود مركبة مجهزة بناقل حركة تلقائي �أو ناقل حركة يدوي تلقائي �أن يبقي كلتا يديه على عجلة
داع � ً
أي�ضا للقلق حول
القيادة� .إذ لي�س هناك داع ٍلترك عجلة القيادة من �أجل تحويل الترو�س ،وال ٍ
مكان ترو�س ناقل الحركة .هذه واحدة من �أهم الفوائد الرئي�سية للمركبات المجهزة بناقل حركة
تلقائي وناقل حركة يدوي تلقائي .تعد �صحة و�سالمة ال�سائق واحدة من �أهم المعايير التخاذ قرارات
�شراء �أ�سطول في �أ�ستراليا� ”.إن المركبات التي ي�ستطيع ال�سائقون ت�شغيلها ب�سالمة ـ ـ و� ً
أي�ضا ،براحة ـ ـ
ت�ساهم في الحد من تعب ال�سائق وت�ساهم ب�شكل م�ستمر في تعزيز جودة عمليات النقل ككل.

ال�سيد جون جينكنز

تعمل مركبات هينو المجهزة بناقالت حركة  ProShiftعلى تحويل الترو�س
تلقائ ًيا �إلى النطاق الأمثل وذلك لالقت�صاد في ا�ستهالك الوقود.

* �إن الو�صف الوارد في هذه المقالة ال يتطابق دائ ًما مع كافة الظروف .وقد تتغير فوائد ناقل الحركة اليدوي التلقائي تب ًعا لظروف القيادة وظروف التحميل وظروف الطريق وخالفه.

صوت مالكي

صوت مالكي

هينو .1

“�إننا نعتقد �أن �شاحنات هينو
هي الأف�ضل”.

اخترنا هينو لتكون �شريكنا
على المدى البعيد.

م�صر

هونغ كونغ

ال�شركة القاب�ضة لمياه ال�شرب وال�صرف ال�صحى

كراون للفنون الجميلة

المهند�س �أحمد الح�سينى

ال�سيدة �شيري ليو

المدير العام ,كراون رينوفي�شين

رئي�س قطاع الت�أمين الفنى

“تقدم �شركتنا خدمات مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحى في م�صر ،ويوفر فرعنا
الموجود هنا في الإ�سكندرية في المقام الأول نوعين من الخدمات .الخدمة الأولى هي
خدمة التخل�ص من مياه ال�صرف ال�صحي� ،إذ نقوم بنقل مياه ال�صرف ال�صحي �إلى
م�صنع معالجة خا�ص بنا حيث تتم تنقيتها لت�صبح في حالة �آمنة بيئ ًيا ومن ثم يتم
التخل�ص منها في ال�صحراء� .أما الخدمة الثانية التي نقوم بها فتت�ضمن تنقية مياه
ال�شرب ومن ثم تزويد �شبكة مياه الإ�سكندرية بهذه المياه .نقوم بت�شغيل �أكثر من 400
�سيارة في فرع الإ�سكندرية وحده وذلك لتقديم الدعم لهذه العمليات الرئي�سية .نحن
نقوم حال ًيا بت�شغيل � 22شاحنة هينو 20 ،منها موديل عام  1983وهي ما زالت تعمل
في طليعة خدماتنا .ومن خالل ت�شغيلنا لهذه ال�شاحنات منذ عام � 1983أ�صبحنا على
خ�صو�صا و�أن طبيعة عملنا
ثقة تامة ب�أن هذه ال�شاحنات متينة جدًا وجدير ٌة بالثقة،
ً
�شاق جدًا �إلى الحد الذي ال ت�ستطيع ال�شاحنة العادية تحمله.
�إحدى النقاط الرئي�سية التي ت�ستهوينا في �شاحنات هينو هي الدعم الذي نتلقاه من
دوما على تجاوز توقعات
الوكيل الخا�ص بهم في م�صر “�ألچيكو م�صر” فهم حري�صون ً
عمالئهم� ،إذ كان لدينا ذات مرة حالة ت�صليح جراء �سوء اال�ستخدام �إال �أنهم قاموا
ب�إ�صالح المركبة على نفقتهم الخا�صة ك�شكل من �أ�شكال تحقيق ر�ضا العمالء،

�إذ �أنهم ينظرون �إلينا ك�أحد عمالئهم المهمين.
نقطة رئي�سية �أخرى وهي �أن قطع الغيار الخا�صة بهم جديرة بالثقة �إلى �أبعد الحدود.
في بع�ض الحاالت ،تكون بع�ض قطع الغيار الم�صنوعة في م�صر متاحة على الفور،
ولكنها لي�ست ذات موثوقية كبيرة .بالمقابل ،لم نواجه �أي م�شكلة تذكر مع قطع غيار
هينو فهي ال تحتوي على قطع مزيفة ،فجميعها �أ�صلية بن�سبة .100%
نقوم بت�شغيل ت�شكيلة وا�سعة من ال�سيارات بما في ذلك �شاحنات �شفط مياه ال�صرف
ال�صحي وال�صهاريج ،والحافالت لنقل طاقم الموظفين ،و�شاحنات البيك �أب
لخدمات الفح�ص وال�صيانة .وبهذا نقوم بت�شغيل مركز �صيانة خا�ص بنا ونبحث
ب�صورة م�ستمرة عن طرق لتقليل وقت توقف الت�شغيل وتكاليف ال�صيانة .ولهذا ال�سبب
تماما لجودة وتكلفة قطع الغيار الخا�صة بنا� .إن �أ�سعار قطع
بالتحديد نحن مدركون ً
غيار هينو الأ�صلية معقولة ،ومتوفرة عند حاجتنا �إليها ،بالإ�ضافة �إلى �أنها �صلبة جدًا
ومتينة .وبما �أننا قلنا ذلك ،ف�إننا نجد �أن �شاحنات هينو بحد ذاتها متينة للغاية،
لذلك ف�إن هذه القطع يمكن �أن تعمل لفترات طويلة من الزمن دون الحاجة ال�ستبدالها
مما ي�ساعدنا على تقليل تكاليف ال�صيانة الخا�صة بنا� .إننا نعتقد �أن �شاحنات هينو
هي الأف�ضل”.

ب�سبب التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة ودائمة من خالل �شبكتها العالمية
المكونة من  265مكت ًبا ،ف�إن كراون العالمية ،وهي مجموعة خا�صة تعد الأكبر عالم ًيا
في تقديم خدمات النقل الدولي والخدمات اللوج�ستية ،تقوم با�ستعمال منتجات هينو
لأكثر من عقدين من الزمن في هونغ كونغ .ت�ساعد مركبات هينو وخدماتها على
تج�سيد قيم ال�شركة الجوهرية لإر�ضاء عمالءها والت�أثير الإيجابي على المجتمعات
المحلية وذلك من خالل القيام بممار�سات تجارية م�ستديمة.

م�صنوع ح�سب طلب العميل .وفي مدينة حيوية مليئة بناطحات ال�سحاب كمدينة هونغ
كونغ ،علينا الت�أكد من �أن ارتفاع ال�شاحنات يتوافق مع مواقف ال�سيارات في المنطقة
المركزية �أو في الم�ساكن الكائنة في منطقة البيك  ،The Peakحيث تذهب ال�شركة
عادة للتو�صيل .يتيح لنا نظام التعليق الهوائي في �شاحنات هينو الخا�صة بنا نقل القطع
الفنية من المطار �إلى العميل بطريقة �آمنة .يعد االهتمام في التفا�صيل �أم ًرا في غاية
الأهمية عند تو�صيل القطعة الفنية التي ال تقدر بثمن �إلى عميلنا”.

قالت ال�سيدة �شيري ليو ،المدير العام في كراون لإعادة النقل“ ،تعد �شاحنات �سل�سلة
 HINO300 Seriesوالتي تحظى بمقايي�س االنبعاثات لل�سوق الأوروبية Euro V
ال�صديقة للبيئة ،كما تعد الم�ساعدة على تح�سين جودة الهواء في هونغ كونغ �أم ًرا في
غاية الأهمية بالن�سبة لنا .بالإ�ضافة �إلى ذلك فهي مركبات متينة وتت�سم بتكلفة فعالة
و�آمنة� .إذ تعد ال�سالمة والحماية عن�صرين �أ�سا�سيين بالن�سبة لنا ،خا�صة فيما يتعلق في
�أعمال الفنون الجميلة الخا�صة بنا”.

يقول ال�سيد مي�شيل وان ،نائب المدير العام ،كراون رينوفي�شين ،معل ًقا على عمليات
ال�شركة اليومية“ ،نحن دائ ًما نطالب هينو ب�إجابات �سريعة .وذلك الخت�صار وقت
اال�ستالم عقب اتخاذ القرار ب�ش�أن �شراء �أحد مركبات هينو”.

تعد كراون للفنون الجميلة �أحد �أعمال ال�شركة الجوهرية في هونغ كونغ .فهي تقدم
خدمات مخ�ص�صة للمتاحف والمعار�ض وبيوت المزاد والمح�صلين .وهي تقدم
م�ساعدة احترافية واالهتمام وااللتزام الذي تحتاجه للتعامل مع �أثمن الأ�شياء عالم ًيا.
و�أ�ضافت ال�سيدة ليو “يجب �أن يكون الج�سم الخا�ص ب�شاحنات كراون للفنون الجميلة

تقدم ال�شركة القاب�ضة لمياه ال�شرب وال�صرف ال�صحى خدمات مياه
ال�شرب وال�صرف ال�صحى في م�صر.

الزالت �شاحنات هينو موديل عام  1983تعمل بقوة حتى اليوم.

هينو .2

تقوم ال�شركة بت�شغيل ما ال يقل عن  400مركبة في �أي وقت من الأوقات.

يتطلب التعامل مع الأعمال الفنية �أق�صى درجات االنتباه.

تعد الكفاءة �أم ًرا �ضرور ًيا عند العمل مع كراون العالمية .فهم ي�ؤمنون ب�أن العمل مع
منتج ذو جودة عالية ومزود خدمة يمنحهم الو�سائل لتقديم خدمات �أف�ضل لعمالئهم.
لطالما كان االعتناء بالعمالء �أحد قيم ال�شركة الجوهرية“ .تتيح لنا التكاليف التي يتم
توفيرها من خالل ا�ستعمال مركبات هينو على تحويل الفوائد �إلى عمالئنا .وبهذا
نكون قادرين على تقديم خدمات �أف�ضل لهم ولكن � ً
أي�ضا بتكلفة �أقل� ”.أ�ضافت ال�سيدة
�شيري ليو “هذه �إحدى الأ�سباب التي جعلتنا نختار هينو لتكون �شريكنا على المدى
البعيد”.

نشاط خدمة

العميل

ا�ستوعب الم�شاركون المعلومات المقدمة لهم ب�شغف.

القيادة الوقائية

ت�ست�ضيف بورنيو
موتورز �سنغافورة
فعاليات التدريب.
في يونيو  ،2013عقدت بورنيو موتورز �سنغافورة دورة القيادة الوقائية الخا�صة بها وفعاليات التدريب الميكانيكي ل�سل�سلة  .HINO300 Seriesيتمثل الهدف من هذه الفعاليات
في الم�ساهمة بتمكين العمالء من قيادة و�صيانة مركباتهم بطريقة �صحيحة وذلك لتقليل احتمالية حدوث �ضرر غير متوقع لمركباتهم .وقد تمت دعوة �سائق واحد مقابل كل
مركبة يتم �شرا�ؤها من هينو جن ًبا �إلى جنب مع فنيي الميكانيك الخا�صين بالعمالء.

التدريب الميكانيكي
يقع مكان فعالية التدريب هذا ،في كلية  ITEالغربية ،في ت�شوا ت�شو كانغ في منطقة
�سنغافورة الغربية .يعد الحرم الف�سيح والذي تبلغ م�ساحته  9.54هكتا ًرا موطن
للمدر�سة التجارية والخدماتية والمدر�سة الفندقية والمدر�سة الهند�سية ومدر�سة
تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت .انعقدت فعالية التدريب الميكانيكي في ق�سم
تكنولوجيا ال�سيارات ،والمجهز بمرافق ت�ستعمل لتعليم �صيانة ال�سيارات وال�شاحنات.
وكان محا�ضر فعالية التدريب هذه ال�سيد �سافاروان بن ها�شم ،وهو محا�ضر في كلية
 ITEالغربية .وقد عمل �ساب ًقا في بورنيو موتورز وبالتالي ف�إنه على دراية كاملة بمنتجات
هينو .في محا�ضرته ،قدم لمحة عامة عن خ�صائ�ص �شاحنات  HINO LDTفي غرفة
ال�صف حيث قام � ً
أي�ضا بعر�ض قطع غيار حقيقية بهدف التو�ضيح� .شملت محا�ضرته
نطاق وا�سع من الموا�ضيع بما في ذلك المحرك ونظام الوقود والتحكم باالنبعاث
و�سحب الهواء وميكانيكية المحرك والعادم ونظام التبريد والتزييت وال�شاحن التوربيني
ونظام المكابح المانع لالنغالق والمكابح والكلت�ش والترو�س التفا�ضلية وعمود الدفع مما
منح الم�شاركين لمحة عامة �شاملة عن �شاحنات  .HINO LDTوفي نف�س اليوم ،انعقد
� ً
أي�ضا البرنامج الذي م ًكن الم�شاركين من الت�أكيد على هذه الخ�صائ�ص على مركبة
رواجا كبي ًرا بين الم�شاركين والذين قاموا بالتعقيب عليها ب�أنهم
حقيقية .القت الفعالية ً
ا�ستطاعوا تجديد فهمهم حول �شاحنات هينو ذات الجودة العالية .وبالرغم من �أنه تم

يفح�ص الم�شاركون كل جزء من مركبة هينو الحقيقية.

�صباحا
�إجراء فعالية التدريب في جدول �ضيق جدًا والذي بد�أ من ال�ساعة ً 8:30
وا�ستمر حتى ال�ساعة  5:00م�سا ًء� ،إال �أن الر�ضا الذي عبر عنه الم�شاركون بعد التدريب
كان داللة على مدى �أهمية هذه الفعالية بالن�سبة لهم.

وجهت دورة القيادة الوقائية �إلى ال�سائقين وانعقدت في بورنيو موتورز في اليوم الذي
تال فعالية التدريب الميكانيكية .تم ت�صميم المادة التدريبية التي �ستدر�س طوال اليوم
بهدف م�ساعدة الم�شاركين ليتعلموا “كيف ي�صبحوا �سائقين �آمنين وم�ؤهلين
وم�س�ؤولين اجتماع ًيا ”.تمت دعوة ال�سيد نورمان ليم ،وهو مدرب قيادة محترف من
مركز قيادة  ComfortDelGroليكون محا�ضر لهذا اليوم .وقد افتتح الدورة التدريبية
ب�سل�سلة من عر�ض ال�شرائح ومواد فيديو لإي�صال الحاجة �إلى القيادة الآمنة والنقاط
التي �ستقود �إلى تحقيق ذلك .وبعدما قام ب�إلقاء محا�ضرة عن �أخطاء القيادة ال�شائعة
واالنتهاكات جن ًبا �إلى جنب مع البنود التي يتم فح�صها ب�شكل يومي و�أعمال ال�صيانة
الأ�سا�سية وكيفية التحكم بمركبات هينو ،فقد حظي كل م�شارك بفر�صة تلقي توجيهات
بخ�صو�ص القيادة بينما كانوا يقودون �شاحنة هينو للمهام الخفيفة ب�شكل حقيقي والتي
تم تجهيزها بنظام  VigilVanguardلتدريب ال�سائقين .ومع وجود الم�ست�شعرات،
يقوم نظام  VigilVanguardلتدريب ال�سائقين بتجميع معلومات حول الم�سافة التي
في الأمام والت�سارع والتباط�ؤ واالنعطاف وحركة عجلة القيادة وخط الر�ؤية والحركات
الرئي�سية وذلك بهدف تحليل المعطيات مثل قدرة ال�سائق على التحكم في المركبة
وحجم الوعي لديه حول الطريق وظروف حركة المرور بالإ�ضافة �إلى االنتباه الممنوح
لحركة المرور الأخرى .فيما بعد تم �إعطاء كل �سائق الح ًقا معلومات محددة ون�صائح
مف�صلة حول كيفية تعزيز عمليات القيادة الخا�صة بهم بنا ًء على البيانات الم�أخوذة
من التحليل وت�سجيالت الفيديو المتعلقة بعمليات القيادة الخا�صة بهم .كان لدى
الم�شاركون �أمور مختلفة في جعبتهم ليقولوها عن الدورة ،ولكنها ب�شكل عام كانت
�إيجابية“ :كانت تجربة النظر �إلى قيادتي بطريقة مو�ضوعية من خالل نظام
 VigilVanguardلتدريب ال�سائقين منع�شة جدًا بالن�سبة لي.
لقد عرتني الده�شة لدى معرفتي �أن لدي تلك العادة بلم�س �أنفي في كل مرة �أقوم بها
ال�سيد نورمان ليم مدرب قيادة محترف.

بتغيير الترو�س!” و “لدي برهان متجدد على �أهمية القيادة الآمنة .و�أعرف الآن �أنه
يتوجب علي �إعارة اهتمام �أكبر للبيئة المحيطة بي و�أنا �أقود .و�إني �سعيد للغاية لأنني
قمت ب�أخذ هذه الدورة ”.قد يكون تعلم مهارات القيادة الآمنة فعا ًال لي�س فقط
لل�سائقين بل لكل �شخ�ص يقوم با�ستعمال الطرقات� ،إذ قد تُ�سهم هذه المهارات في
الحد من حوادث ال�سير .تُج�سد هذه الدورة التدريبية والتي قامت برونيو موتورز
�سنغافورة بعقدها �آمالهم بجلب هذا الوعي لكافة ال�سائقين.
في برونيو موتورز �سنغافورة ،يطلق على ن�شاطات العميل هذه “جوالت العميل” وتعد
واحدة من �أهم ن�شاطات ال�شركة .يتمثل الهدف الرئي�سي من هذه الن�شاطات في تزويد
عمالئهم الذين ي�ستعملون مركبات هينو بفهم �أعمق و�شعور بالثقة في هينو من خالل
برامج فعالة موجهه لموا�ضع مختلفة مثل الم�شتري وال�سائق والميكانيكي .ومن خالل
تنفيذ هذه الن�شاطات العملية وعلى �أ�سا�س م�ستمر ،ف�إننا في هينو ن�سعى �إلى تعميق
عالقة الثقة هذه مع عمالئنا.

بد�أت المحا�ضرة بعر�ض �شرائح وفيديو يو�ضح نقاط القيادة الآمنة.

ُيم ّكن نظام  VigilVanguardلتدريب ال�سائقين الم�شاركين من مراجعة قيادتهم بطريقة مو�ضوعية.

ي�ست�ضيف ق�سم تكنولوجيا ال�سيارات مرافق لتعليم كيفية تقديم الخدمة ل�سيارات الركاب
وال�شاحنات.

�صباحا �إلى ال�ساعة  5:00م�سا ًء �شملت نطاق وا�سع من الموا�ضيع.
المحا�ضرة التي ا�ستمرت من ال�ساعة ً 8:30

المحا�ضر ،ال�سيد �سافاروان بن ها�شم

قام الم�شاركون بالقيادة فعل ًيا على الطرق العامة ،وتم تقديم
توجيهات لهم من المدرب الخا�ص بهم.

دعوة طاقم موظفي ال�شركات التي قامت ب�شراء مركبات هينو
للم�شاركة مجا ًنا.

ترت�سم االبت�سامة على جميع وجوه الم�شاركين في ختام البرنامج
التدريبي.

قيادة ذات كفاءة في ا�ستهالك الوقود

ال�شكل 2

•هو نظام لزيادة قدرة الكبح من خالل القيام بغلق ال�صمام في نظام العادم.
•يعمل على الحد من ال�ضغط الزائد على مكابح القدم ويوفر عملية تخفي�ض �سرعة ثابتة على �سفوح المنحدرات
كبير جدًا.
وفي حاالت القيادة ب�سرعة عالية� .إال �أنها في بع�ض الأوقات قد تعمل على الحد من ال�سرعة ب�شكل ٍ

نحن نحث على قيادة ذات كفاءة في ا�ستهالك الوقود الدر�س  : 3توجيهات حول التباط�ؤ
يتمثل الغر�ض من هذا العمود “قيادة ذات كفاءة في ا�ستهالك الوقود” في �إي�صال الفعالية المليليترات من الوقود في كل مرة تقوم بها بتوقيف مركبتك .ومن خالل الحد من بع�ض
التي تحظى بها ممار�سات القيادة ذات الكفاءة في ا�ستهالك الوقود والتي نحث عليها في المليليترات من مقدار الوقود الم�ستهلك في كل مرة تقوم فيها بالكبح ،ف�إنك �ستقوم
بالقيادة في حالة حيث ال يتم فيها حقن* 1وقود في المحرك بمقدار من � 20إلى  %25من
هينو لأكبر عدد ممكن من العمالء .في هذا الق�سم من هذا العمود ،ف�إننا نود تعريفك
رحلتك ،مما يعني نظر ًيا �أنك �ستكون قاد ًرا على الحد من ن�سبة ا�ستهالك الوقود �إلى ما
على بع�ض التوجيهات المتعلقة بالتباط�ؤ .نتمنى �أن تدرك الإمكانية العالية فيما يخ�ص
*2
الكفاءة في ا�ستهالك الوقود والتي تتمتع بها مركبات هينو �أثناء القيادة في هذا الم�سار يقارب .%20
الذي يت�سم باقت�صاد في ا�ستهالك الوقود وذلك من خالل تقنيات ب�سيطة ت�ستطيع
الح ًقا ،نود تعريفك على توجيه �آخر ال�ستخدام فرملة المحرك التي ت�ساهم في الحد من
المبا�شرة بتنفيذها بد ًءا من اليوم.
ا�ستهالك الوقود .خالل عملية الفرملة با�ستخدام المحرك ،يتوقف حقن المحرك* 1في
�أو ًال ،نود مناق�شة العالقة بين التباط�ؤ وا�ستهالك الوقود .هنالك �أربع طرق تعمل على كبح اللحظة التي تقوم بها برفع قدمك عن دوا�سة الت�سارع� ،إال �أنه ي�ست�أنف في اللحظة التي
تنخف�ض بها �سرعة المحرك �إلى ما يقارب ال�سرعة الخاملة( .ي�ست�أنف حقن الوقود � ً
أي�ضا
مركبتك .الطريقة الأولى تتمثل في ا�ستخدام مكابح القدم .والطريقة الثانية تتمثل في
ا�ستخدام فرملة المحرك ،وتتمثل الطريقة الثالثة في ا�ستخدام مكابح العادم ،والتي تقوم عند عدم تع�شيق الكلت�ش �أو تحويل ناقل ال�سرعة �إلى الو�ضع المحايد ).قد يكون
با�ستطاعتك اال�ستفادة من خا�صية توقف حقن الوقود هذه لمحركات الديزل ذات الحقن
بفر�ض مقاومة على العادم من �أجل زيادة فعالية فرملة المحرك� .أما الطريقة الأخيرة
المبا�شر من خالل عدم ال�ضغط على دوا�سة الكلت�ش �أو التحويل �إلى الو�ضع المحايد �إلى �أن
فتتمثل في ا�ستخدام المثبط ،وهو عبارة عن مكابح ت�ساهم في م�ساعدتك على الحد من
عدد المرات التي تقوم بها با�ستخدام مكابح القدم على المنحدرات على �سبيل المثال ،ومن تقترب �سرعة المحرك �إلى ال�سرعة الخاملة وحيث تتيح ظروف حركة المرور بذلك من
الممكن �أن يكون طريقة فعالة للحد من �إحتمالية حدوث انحبا�سات بخارية بالإ�ضافة �إلى ناحية ال�سالمة .هذه تقنية �أخرى ب�سيطة لتوفير الوقود ،لذا يرجى �أن تتذكر ذلك.
م�شاكل �أخرى .ومن بين هذه الطرق ،ف�إن فرملة المحرك على الأغلب ،والتي يمكن القيام
بها بب�ساطة من خالل رفع قدمك عن دوا�سة الت�سارع ،ال ت�ستهلك �أي وقود وتعتبر الطريقة كما �إننا قد وتو�صلنا عبر الدرا�سات الداخلية التي �أجريناها داخل هينو �أن الإبقاء على
الأكثر فعالية في ا�ستهالك الطاقة للقيام بعملية التباط�ؤ وذلك لأن حقن الوقود في محركات مفاتيح نظامي مكابح العادم �أو مكابح المثبط على و�ضع الت�شغيل ي�ؤدي الى قيادة
متذبذبة ،الذي في دوره قد يت�سبب في ا�ستهالك الوقود ب�شكل زائد .لذا يرجى �أن تتذكر
الديزل يتم �إيقافه* 1حتي تنخف�ض �سرعة المحرك �إلى ما يقارب ال�سرعة الخاملة .في
دوما �أنه ب�إمكانك �أن توفر مزيدًا من الوقود من خالل توظيف المكابح الإ�ضافية ب�شكل
ً
المقابل ،تتطلب مكابح القدم ومكابح المثبط طاقة كبح �أكبر بكثير وبالتالي �سيميل النا�س
�إلى ا�ستخدامها عند االقتراب من نقطة التوقف المق�صودة ،مما يعني �أن المركبة �ستقوم فعال ،وذلك عبر ت�شغيلهم ،على �سبيل المثال ،على قطاعات المنحدرات الطويلة .نحن
نعتقد �أن هناك احتمالية في �أن يتحقق م�ستوى ملمو�س من الحد في ا�ستهالك الوقود
بقطع هذه الم�سافة الإ�ضافية اعتمادًا على الوقود .يرجى الرجوع �إلى ال�شكل .1
وذلك عبر تطبيق هذه الخطوات الب�سيطة على �أر�ض الواقع خالل عملية التباط ؤ� حيث وفي
وبعبارة �أخرى ،من �أجل توفير الوقود �أثناء عملية التباط�ؤ ،ف�إنه ينبغي عليك �أوال تحديد الوقت الذي تتيح فيه ظروف حركة المرور تلبية ال�شروط وتحقيق ال�سالمة .يلخ�ص كل من
ال�شكل  2و  3النقاط التي تمت مناق�شتها في هذا العمود .قد ي�ساهم هذا في الحد من
المكان الذي تود �أن تتوقف عنده ،ومن ثم قم با�ستخدام فرملة المحرك لكي تتيح
لمركبتك االنتقال من حالة الخمود باتجاه تلك النقطة ،و�أخي ًرا قم فقط بال�ضغط بمقدار الأثار البيئية التي تتركها وتعزيز كفاءتك االقت�صادية.
قليل جدًا على مكابح القدم عند ال�ضرورة حيث وفي الوقت التي ت�سمح ظروف الطريق
* 1قد يحدث حقن للوقود تحت ظروف معينة لغايات ال�سالمة.
بذلك من ناحية ال�سالمة .ومن خالل جعلها عادة عندك �أن ت�ستخدم فرملة المحرك
* 2وف ًقا لدرا�سات قامت بها هينو موتورز .قد تختلف الأ�شكال تب ًعا لظروف القيادة �أو
بطريقة كهذه عند القيام بعملية التباط�ؤ ،من �ش�أن ذلك �أن ي�ساهم في توفير بع�ض
ظروف الطريق �أو ظروف التحميل.
ال�شكل 1

التباط�ؤ
ا�ستهالك الوقود في حال كانت المركبة تعمل على المحرك


يب ّين الإر�شاد هنا مدى ال�سرعة التي تقوم
بها بتطبيق فرملة المحرك في اللحظة
التي تحدد بها نقطة التوقف.

تطبيق مكابح العادم

�إن ن�سيان تحرير مكابح العادم �سي�ؤدي �إلى زيادة ت�أثير القيادة
المتذبذبة وي�صبح م�صد ًرا ال�ستهالك الوقود ب�شكل كبير.
�إيقاف
ت�شغيل

مفتاح مكابح العادم

ت�شغيل

المفتاح العمومي

م�صباح الم�ؤ�شر

< طريقة الت�أكد >

1.1قم بالتحويل �إلى مكابح العادم دون ال�ضغط على دوا�سة الت�سارع والكلت�ش.
2.2ا�ضغط على مفتاح مكابح العادم العمومي وت�أكد من كون م�صباح الم�ؤ�شر م�ضا ًء�/سي�ضيء ومن �أن �صوت المحرك قد تغير.
3.3ا�ضغط على دوا�سة الت�سارع �أو دوا�سة الكلت�ش للت�أكد من �أن �صوت المحرك عاد �إلى حالته الطبيعية.
4.4قم ب�إيقاف ت�شغيل مفتاح مكابح العادم والمفتاح العمومي.

ال�شكل 3

التباط�ؤ

طرق مختلفة للقيام بعملية التباط�ؤ
•مكابح القدم العادية
•مكابح العادم
•مكابح المثبط

يعمل المحرك من خالل قوة دوران الإطار .ال ي�ستهلك
المحرك وقودًا �أثناء تطبيق فرملة المحرك.

•في حالة وجود مكابح تعمل بطريقة جيدة ،ف�إنه �سيتم الو�صول �إلى نقطة الكبح مبك ًرا.
�سيتم ا�ستهالك الوقود لأن المركبة ما زالت تعمل على المحرك.
•تعتبر الطريقة المثلى للقيام بعملية التباط�ؤ من خالل ا�ستخدام فرملة المحرك منذ البداية عند القيادة بطريقة اقت�صادية
و�صديقة للبيئة.
•تحظى مكابح المثبط بقوة كبح كبيرة ،لذلك �سيكون من ال�سهل على ال�سائق �أن ين�سى �إيقاف ت�شغيلها بعد الإنتهاء من ا�ستخدامها.
القيام بذلك �سيعمل على �أكثر من الق�ضاء على �سرعة المركبة ال�ضرورية وي�ؤدي �إلى القيادة المتذبذبة ،مما ي�ؤدي �إلى المزيد من
ا�ستهالك الوقود.
مالحظة� :إن التوجيهات المذكورة في هذه المقالة والتي تتعلق بالقيادة ذات الكفاءة في ا�ستهالك الوقود ال تكون قابلة للتطبيق دائ ًما وذلك تب ًعا لظروف
القيادة وظروف التحميل وظروف الطريق وما �شابه ،وبالتالي ،يرجى �أن ت�ضع في االعتبار �أن الأولوية يجب �أن تكون للقيادة الآمنة فوق القيادة ذات الكفاءة
في ا�ستهالك الوقود المذكورة في هذه المقالة.
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1

انخفا�ض
الم�سافة المقطوعة

عال .م�شاهد من الندوات التي ُعقدت في فيتنام (اليمين) وفي كو�ستا ريكا (الي�سار).
الندوات التي تم عقدها في الدول التي تتمتع بوعي بيئي ٍ

المركبات التي تم عر�ضها في فعالية التد�شين.

2014

تج�سد فعالية التد�شين البارزة بداية ع�صر جديد لهينو
في المملكة العربية ال�سعودية.
قامت جمجوم لل�سيارات والمعدات ( )JVEبتد�شين الجيل الجديد من �شاحنات المهام الخفيفة� ،سل�سلة  HINO300 Seriesفي
احتفال فخم �أقيم في فندق الحياة في مدينة جيزان ،المملكة العربية ال�سعودية في فبراير عام .2013
وكان من بين الجمع البهيج الذي �ضم كبار ال�شخ�صيات والعمالء ،ال�سيد جون كيمورا ،قائد الفريق ،وال�سيد �سايتو ،مدير الم�شروع
في تويوتا ت�سو�شو كوربوري�شن ،وال�سيد ما�سامي مائيدا ،م�ست�شار الخدمات في �شركة هينو موتورز ليميتد اليابان ،جن ًبا �إلى جنب مع
ال�سيد مروان �أحمد ،الرئي�س وال�سيد من�صور علي خواجا ،المدير العام (ق�سم المبيعات والت�سويق) في جمجوم لل�سيارات
والمعدات  JVEوالذي قام بتقديم ت�شكيلة المنتج الجديد من هينو مع العديد من المزايا التناف�سية.
عقدت جمجوم لل�سيارات والمعدات  JVEفعاليات تد�شين منتج �شاحنات مهام خفيفة  LDTم�شابه في وقت �سابق في جدة
والريا�ض و�أبها لتعزيز الوعي بعالمة هينو التجارية في �أرجاء المدينة.

ال�سيد مروان ُيقدم عر�ض تقديمي.

“تُعد �شاحنات هينو �شريك العمل الحقيقي الذي �سيحملنا �إلى �آفاق بعيدة في الم�ستقبل” .هكذا لخ�ص ال�سيد من�صور علي خواجة
خ�صائ�ص �سل�سلة  HINO300 Seriesالجديدة.
ورغم تعر�ضنا لمناف�سة قوية من عالمات تجارية يابانية �أخرى� ،إال �أننا ن�ؤمن �أن هينو عملت على �إن�شاء قاعدة ح�ضور را�سخة في
هذا ال�سوق فيما يخ�ص قطاع �شاحنات المهام الخفيفة وهي عازمة على جني ح�صتها الم�ستحقة من ال�سوق.
تم ت�سليم جائزة لوحة التقدير �إلى �أحد العمالء.

مقب�ض تحويل ال�سرعة لناقل الحركة اليدوي/ناقل
الحركة التلقائي في �سل�سلة .HINO300 Series
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العالمة التجارية العالمية لكافة العمالء

تقف هينو جن ًبا �إلى جنب مع
عمالئها في كافة �أنحاء العالم.

يقول ال�سيد مروان �أحمد جمجوم “تت�سم ت�شكيلة منتجات هينو بالقوة �أكثر من �أي وقت م�ضى”“ .نحن نقف في وجه التحدي عند
مقارنة هذا الجيل الجديد من �شاحنات المهام الخفيفة مع رواد القطاع الحالي فنحن على ثقة تامة ب�أن �سل�سلة HINO300 Series
�ست�أتي في الطليعة” .عالوة على ذلك� ،أ�ضاف �أنه قد حان الوقت المنا�سب لإطالق الجيل الجديد تزام ًنا مع �إزدياد الطلب في �سوق
المملكة العربية ال�سعودية �سنو ًيا“ .تتوفر �سل�سلة  HINO300 Seriesب�أ�شكال مختلفة .يحظى الزبائن بفر�صة الإختيار بين الكابينة
ح�ضر الحفل  90عميالً.
المفردة �أو كابينة الركاب وبين ناقل حركة يدوي �أو تلقائي .والأف�ضل من ذلك كله ،نقوم الآن بتوفير �أكبر عدد من �أ�شكال طول
ال�شا�سي لتلبي متطلبات �أي �شخ�ص”.
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ما زالت �شاحنات هينو تعمل في م�صر لمدة  30عا ًما .نهدف �إلى �أن ن�صبح عالمة
تجارية قادرة على �أن تحظى بثقة عمالئنا ب�شكل م�ستمر في الوقت الحا�ضر وفي الم�ستقبل.
في الق�سم الأول ،تحدثنا مع ال�سيد يا�سوهيكو ايت�شيها�شي ،والذي تم تعيينه ليكون رئي�س
هينو موتورز الجديد في يونيو  ،2013حول الر�ؤى الخا�صة به والتي تهدف لنقل هينو
�إلى الم�ستقبل.

