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 تقف هينو جنًبا �إلى جنب مع 
عمالئها في كافة �أنحاء �لعالم.

 ما ز�لت �صاحنات هينو تعمل في م�صر لمدة 30 عاًما. نهدف �إلى �أن ن�صبح عالمة 
تجارية قادرة على �أن تحظى بثقة عمالئنا ب�صكل م�صتمر في �لوقت �لحا�صر وفي �لم�صتقبل. 

في �لق�صم �لأول، تحدثنا مع �ل�صيد يا�صوهيكو �يت�صيها�صي، و�لذي تم تعيينه ليكون رئي�س 
 هينو موتورز �لجديد في يونيو 2013، حول �لروؤى �لخا�صة به و�لتي تهدف لنقل هينو 

�إلى �لم�صتقبل.
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�ل�صيد مرو�ن ُيقدم عر�س تقديمي.

ح�صر �لحفل 90 عمياًل.

تم ت�صليم جائزة لوحة �لتقدير �إلى �أحد �لعمالء.

 مقب�س تحويل �ل�صرعة لناقل �لحركة �ليدوي/ناقل 
.HINO300 Series لحركة �لتلقائي في �صل�صلة�

�لعالمة �لتجارية �لعالمية لكافة �لعمالء

 تج�صد فعالية التد�صين البارزة بداية ع�صر جديد لهينو 
في المملكة العربية ال�صعودية.

قامت جمجوم لل�صيار�ت و�لمعد�ت )JVE( بتد�صين �لجيل �لجديد من �صاحنات �لمهام �لخفيفة، �صل�صلة HINO300 Series  في 
�حتفال فخم �أقيم في فندق �لحياة في مدينة جيز�ن، �لمملكة �لعربية �ل�صعودية في فبر�ير عام 2013.

وكان من بين �لجمع �لبهيج �لذي �صم كبار �ل�صخ�صيات و�لعمالء، �ل�صيد جون كيمور�، قائد �لفريق، و�ل�صيد �صايتو، مدير �لم�صروع 
في تويوتا ت�صو�صو كوربوري�صن، و�ل�صيد ما�صامي مائيد�، م�صت�صار �لخدمات في �صركة هينو موتورز ليميتد �ليابان، جنًبا �إلى جنب مع 

�ل�صيد مرو�ن �أحمد، �لرئي�س و�ل�صيد من�صور علي خو�جا، �لمدير �لعام )ق�صم �لمبيعات و�لت�صويق( في جمجوم لل�صيار�ت 
و�لمعد�ت JVE و�لذي قام بتقديم ت�صكيلة �لمنتج �لجديد من هينو مع �لعديد من �لمز�يا �لتناف�صية.

عقدت جمجوم لل�صيار�ت و�لمعد�ت JVE فعاليات تد�صين منتج �صاحنات مهام خفيفة LDT م�صابه في وقت �صابق في جدة 
و�لريا�س و�أبها لتعزيز �لوعي بعالمة هينو �لتجارية في �أرجاء �لمدينة.

يقول �ل�صيد مرو�ن �أحمد جمجوم “تت�صم ت�صكيلة منتجات هينو بالقوة �أكثر من �أي وقت م�صى”. “نحن نقف في وجه �لتحدي عند 
 HINO300 Series مقارنة هذ� �لجيل �لجديد من �صاحنات �لمهام �لخفيفة مع رو�د �لقطاع �لحالي فنحن على ثقة تامة باأن �صل�صلة

�صتاأتي في �لطليعة”. عالوة على ذلك، �أ�صاف �أنه قد حان �لوقت �لمنا�صب لإطالق �لجيل �لجديد تز�مًنا مع �إزدياد �لطلب في �صوق 
�لمملكة �لعربية �ل�صعودية �صنوًيا. “تتوفر �صل�صلة HINO300 Series باأ�صكال مختلفة. يحظى �لزبائن بفر�صة �لإختيار بين �لكابينة 

�لمفردة �أو كابينة �لركاب وبين ناقل حركة يدوي �أو تلقائي. و�لأف�صل من ذلك كله، نقوم �لآن بتوفير �أكبر عدد من �أ�صكال طول 
�ل�صا�صي لتلبي متطلبات �أي �صخ�س”.

“ُتعد �صاحنات هينو �صريك �لعمل �لحقيقي �لذي �صيحملنا �إلى �آفاق بعيدة في �لم�صتقبل”. هكذ� لخ�س �ل�صيد من�صور علي خو�جة 
خ�صائ�س �صل�صلة HINO300 Series �لجديدة.

ورغم تعر�صنا لمناف�صة قوية من عالمات تجارية يابانية �أخرى، �إل �أننا نوؤمن �أن هينو عملت على �إن�صاء قاعدة ح�صور ر��صخة في 
هذ� �ل�صوق فيما يخ�س قطاع �صاحنات �لمهام �لخفيفة وهي عازمة على جني ح�صتها �لم�صتحقة من �ل�صوق.

�لمركبات �لتي تم عر�صها في فعالية �لتد�صين.



رئي�س هينو �ل�صيد �يت�صيها�صي �أمام �ل�صيارة 
�لتي تج�صد مفهوم هينو حيث تم عر�صها في 

معر�س طوكيو لل�صيار�ت في نوفمبر عام 2013.

“�لم�صاهمة في جعل �لعالم مكان �أف�صل للعي�س من خالل تقديم �لم�صاعدة لالأ�صخا�س 
و�لب�صائع كي ت�صل �إلى حيث يجب �أن تكون.” هذه هي فل�صفة �لتعاون �لتي تعمل بها 

هينو وهي تلقي �ل�صوء على �لمهمة �لتي ت�صعى هينو جاهدة �إلى تحقيقها. �ل�صيد 
�يت�صيها�صي متم�صك جًد� بهذه �لفل�صفة، و�لتي ت�صري في كافة �أوجه عمليات هينو. فهو 

يقول “من دون ��صتثناء، يتطلب بناء �لمجتمع �أو نمو �لدولة عملية نقل لالأ�صخا�س 
و�لب�صائع. تعتبر �لحافالت و�ل�صاحنات �لتي ي�صتعملها �لأ�صخا�س لأغر��س كهذه هي 

بالتاأكيد �ُصبل �لحياة لهذه �لمجتمعات. تماًما كاعتز�زي باأن �أكون جزًء� من عملية 
ت�صنيع منتجات ت�صكل حجر �لأ�صا�س لحياة �لأ�صخا�س، فاإنني على قناعة تامة باأنه 
علينا بذل �لغالي و�لرخي�س لخدمة كافة عمالئنا ممن ي�صتخدمون منتجات هينو.” 

بد�أ �ل�صيد �يت�صيها�صي م�صيرته كمهند�س في �صركة تويوتا وبعد ذلك �أ�صبح مدير �إد�ري 
�أول وع�صو مجل�س �إد�رة وذلك قبل �أن ي�صبح نائب �لرئي�س في هينو موتورز في 2012؛ 

و�نتهى به �لمطاف ليكون رئي�س وع�صو مجل�س �إد�رة في يونيو 2013.

�أ�صار �ل�صيد �يت�صيها�صي �إلى ثالث تحديات ينبغي على هينو �أخذها بعين �لعتبار للم�صي 
قدًما بهدف تعزيز “�لإ�صالحات �لهيكلية” في هينو. ويقول “يتمثل �لأمر �لأكثر �أهمية في 

تقديم منتجات تلقى ��صتح�صان عمالئنا في �أ�صرع وقت. �إن عملية �إنتاج �ل�صاحنات 
و�لحافالت هي عملية �إنتاج متعددة ذ�ت حجم �صغير �إلى �أبعد حد. �إننا نعمل على 
تحقيق �إ�صالح في عملية �لت�صنيع �لخا�صة بنا من خالل �إمكانية تجميع �لمنتجات 

وتاأ�صي�س نظام �إنتاج عالمي بهدف ت�صليم مركبات قابلة للت�صويق، في وقت محدد 
ومعقول، و�لتي تلبي متطلبات عمالئنا �لمتنوعة. وكجزء من هذه �لجهود، نقوم في 

�لوقت �لر�هن بتنفيذ م�صروع �إن�صاء م�صنع جديد في كوغا، �ليابان، حيث نهدف �إلى 
تاأ�صي�س تكنولوجيات وطرق ت�صنيع جديدة بال�صتناد �إلى كافة مو�ردنا وخبر�تنا لإن�صاء 
هذ� �لم�صنع ليكون �لم�صنع �لأم لعملياتنا �لعالمية. �صيمكننا هذ� من تقديم، بطريقة 

�أ�صرع من �أي وقت م�صى، منتجات قائمة على نقاط قوة هينو، وبالتحديد، �لتقنيات 
�لبيئية �لمتطورة للغاية و�لآمنة بالإ�صافة �إلى QDR )�لجودة و�لمتانة و�لموثوقية (.”

كان �لتحدي �لثاني �لذي �أ�صار �إليه هو “تعزيز عمليات �لدعم �لكلي �لخا�صة بنا” وذلك 
لتاأ�صي�س عالمة هينو تجارية عالمية. “بينما يعد تقديم مركبات قابلة للت�صويق و�لتي تحقق 
معيار QDR وتلبي �حتياجات �لعمالء في وقت محدد ومعقول �أمًر� هاًما جًد�، �إل �أن �لأمر 
�لذي يحمل ذ�ت �لقدر من �لأهمية هو �أن نعمل على تقوية �أنظمة �لدعم �لخا�صة بنا و�لتي 

ت�صمل نطاق خدمات ما بعد �لبيع وتوفير قطع غيار �أ�صلية ون�صاطات �أخرى تتمثل في 
تقديم خدمات ت�صاعد عمالئنا في تحقيق �قت�صاًد� �أعلى في ��صتهالك �لوقود في 

مركباتهم. يتوجب علينا �أن ن�صعى جاهدين لتقديم منتجات لعمالئنا ل تتعطل ب�صهولة، 
ا  حتى و�إن تعطلت، علينا �أن ن�صعى جاهدين لت�صليحها على �لفور. كما يتوجب علينا �أي�صً
�ل�صعي جاهدين لتقديم خدمات لعمالئنا مثل �لقيام بفح�س دوري و�لذي �صيمكننا من 

ا  �تخاذ �إجر�ء�ت م�صبقة للحد من �حتمالية تعطل مركبات عمالئنا. ون�صعى جاهدين �أي�صً
لم�صاعدة عمالئنا على تدريب �صائقيهم و�لحد من �لتكاليف �لت�صغيلية �لخا�صة بهم وذلك 
عن طريق تقديم ندو�ت تتعلق بالقيادة �لآمنة و�لقيادة ذ�ت �لكفاءة في ��صتهالك �لوقود. 

�أعتقد �أن هنالك �لعديد من �لأمور �لأخرى �لتي �صيكون بمقدورنا �لقيام بها لم�صاعدة 
عمالئنا على زيادة �لزمن �لت�صغيلي �إلى �لحد �لأق�صى وتقليل تكاليف دورة حياة �لمنتج 

�إلى �أدنى حد. ومن خالل دعمنا �لكلي، فاإننا ملتزمون بتقديم دعم م�صتمر “لالأعمال 
�لتجارية �لخا�صة بعمالئنا” منذ �للحظة �لتي يقومون بها ب�صر�ء مركباتنا �إلى �للحظة 

�لتي �إما يقومون باإعادة بيعها �أو يحولونها �إلى خردة. وعن طريق م�صاهمتنا في “�لأعمال 
�لتجارية �لخا�صة بعمالئنا” وتوطيد �أ�صر �لعالقات مع عمالئنا، فاإننا نهدف لأن ن�صبح 

�لعالمة �لتجارية �لتي ي�صتمرون في �ل�صعور باأنها “�لخيار �ل�صائب” لهم ب�صكل عام.

وتابع قوله �أن “�لأ�صخا�س” �لذين قامو� بتنفيذ هذه �لمهام على �أر�س �لو�قع من خالل 
تاأمين ت�صليم منتجاتنا في �لوقت �لمنا�صب وهو �لأمر �لذي يلقى ��صتح�صان عمالئنا 

بالإ�صافة �إلى تعزيز عمليات �لدعم �لكلي �لخا�صة بنا من خالل �لقيام باإ�صالحات 
هيكلية. و�أما �لتحدي �لثالث، ي�صير �ل�صيد �يت�صيها�صي �إلى �لتدريب �لذي يحظى به 

عمالئنا �لقادرين على تعزيز �أنف�صهم من خالل �لرتقاء بتحقيق �أهد�ف �أعلى و�أ�صمى. 
“�أعتقد �أنه من �لهام جًد� �أن يكون لدى كل موظف �صعور بالملكية في �لأمور �لتي يتوجب 

عليهم �لقيام بها لإنجاز عملهم. من �لمهم �أن نقوم جميًعا باإن�صاء �صيا�صات و�أهد�ف 
م�صتركة وو��صحة لفريق �لعمل لدينا و�أن نبقي عقولنا موجهة �إلى ما يمكن �أن نحققه 

من خالل ما يتوفر لدينا من قدر�ت و�أنه با�صتطاعتنا تج�صيد هذه �لروؤى في �لعمل. 
و�إننا ن�صعى جاهدين لبتكار بيئة عمل حيوية وممتعة حيث يتمكن كل �صخ�س من �لعمل 

بنظرة �يجابية �إذ �أننا نهدف �إلى تعزيز نقاط �لقوة �لكلية �لخا�صة بنا كفريق.

��صتح�صان �لمنتج و�لدعم �لكلي و�لمو�رد �لب�صرية —هي �أمور علينا �أل نفقدها من 
�أجل �أن يقوم عمالئنا باختيارنا على �أننا عالمة تجارية قوية. �إن �لتحديات �لتي �أثارها 

�ل�صيد �يت�صيها�صي ما هي �إل �قتر�حات تدل على �أن هينو تكافح لتو��صل �لتقدم.

“على �صبيل �لمثال، ينبغي علينا �أن ن�صبح عالمة تجارية بحيث ن�صمع عمالئنا ممن 

قامو� با�صتخد�م مركبات هينو لع�صر �صنو�ت مثاًل يقولون �صيًئا مثل “�أنا �صعيد للغاية 
ل�صتمر�رنا با�صتخد�م مركبات هينو.” علينا �أن ن�صبح عالمة تجارية حيث يرى 

عمالئنا باأنف�صهم مع مرور �لوقت �لفو�ئد �لناتجة عن �متالك مركبة من هينو، بناًء 
على ��صتهالك �لوقود و�لأمان وزيادة �لزمن �لت�صغيلي للمركبة وتوفير قطع �لغيار 

ب�صرعة وجودة �لخدمات بالإ�صافة �إلى قيمة �إعادة �لبيع. لتحقيق هذ� �لهدف، علينا 
�أن ن�صعى جاهدين من �أجل �يالء �هتمام م�صتمر �إلى ما يحتاجه عمالئنا في منتجاتنا 
و�ل�صعي �لد�ئم لتحقيق �لأف�صل. علينا �أل نن�صى �أبًد� �أن عمالئنا هم من �صيرتقون في 

هينو لم�صتويات جديدة.”

هينو تعي الدرب الذي ينبغي اأن ن�صلكه.

يا�صوهيكو ايت�صيها�صي
�لرئي�س وع�ضو مجل�س �لإد�رة، 

هينو موتورز �لمحدودة

رؤية هينو  ن�صعى جاهدين لتقديم دعم م�صتمر 
 “لالأعمال التجارية الخا�صة بعمالئنا” 

وذلك لتعزيز  عالمة هينو التجارية.



تقنية هينو

تقرير من اأ�صتراليا:
ناقالت الحركة التلقائية وناقالت الحركة 

اليدوية التلقائية تقدم �صهولة رائعة في القيادة.
يعمل نظام �لقيادة ثنائي �لدو��صة على تحقيق عملية قيادة �صهلة ل تتطلب عمليات ت�صغيل للكلت�س �أو تحويل �لترو�س.

“وعلى مدى �لخم�س �صنو�ت �لما�صية، �صهدت �أ�صتر�ليا �زدياد حاد في �لطلب على �لمركبات �لمجهزة 
بناقل �لحركة �لتلقائي وناقل �لحركة �ليدوي �لتلقائي،” هذ� ما لحظه �ل�صيد بيتروفي�صكي. يحظى ناقل 
�لحركة �ليدوي �لتلقائي بكلت�س تلقائي و�ختيار ترو�س عن طريق �لتحكم �للكتروني. تم ت�صميم �لنظام 

ليعمل على تحويل �ل�صرعة تلقائًيا �إلى �لترو�س �لأمثل �صمن �لنطاق RPM و�لذي يوفر �قت�صاًد� جيًد� 
في �لوقود، وبالتالي ت�صاعد على �لحد من �لتقلبات في ��صتهالك �لوقود. وقد تم ت�صميمه ليكون نظام 

ــ و�لذي يتيح لل�صائقين �لمبتدئين تحقيق  ــ �لت�صارع و�لمكابحـ  قيادة �صهل يحتوي على دو��صتين فقطـ 
كفاءة في ��صتهالك �لوقود ت�صاهي �لكفاءة �لتي يحققها �ل�صائقون �لمحترفون منذ �ليوم �لأول. ي�صاهم 

�لنظام في �لحد من �لأ�صر�ر �لو�قعة على منظومة �لدفع، �لأمر �لذي ي�صاهم بمنح �لم�صغلين �لفائدة 
�لم�صافة �لتي تتمثل في تعزيز متانة �لكلت�س وناقل �لحركة و�أجز�ء �أخرى لترتقي �إلى م�صتويات لم يكن 

تحقيقها في �ل�صابق �أمًر� ممكًنا �إل من خالل �ل�صائقين �لمحترفين.” 

“وبهذ� �لقول، فاإنه ل تقت�صر �لفو�ئد �أو �لتي يمكن جنيها من خالل ناقالت �لحركة �لتلقائية 
وناقالت �لحركة �ليدوية �لتلقائية على �لتوفير في ��صتهالك �لوقود و�لتكاليف �لت�صغيلية فح�صب،” 
هذ� ما �أ�صافه �ل�صيد بيتروفي�صكي. “تتمثل �أهم �لفو�ئد في �لر�حة و�ل�صالمة. يمكن لل�صائق �لذي 
يقود مركبة مجهزة بناقل حركة تلقائي �أو ناقل حركة يدوي تلقائي �أن يبقي كلتا يديه على عجلة 
ا للقلق حول  �لقيادة. �إذ لي�س هناك د�عٍ لترك عجلة �لقيادة من �أجل تحويل �لترو�س، ول د�ٍع �أي�صً

مكان ترو�س ناقل �لحركة. هذه و�حدة من �أهم �لفو�ئد �لرئي�صية للمركبات �لمجهزة بناقل حركة 
تلقائي وناقل حركة يدوي تلقائي. تعد �صحة و�صالمة �ل�صائق و�حدة من �أهم �لمعايير لتخاذ قر�ر�ت 
ــ   ا، بر�حةـ  ــ و�أي�صً �صر�ء �أ�صطول في �أ�صتر�ليا.” �إن �لمركبات �لتي ي�صتطيع �ل�صائقون ت�صغيلها ب�صالمةـ 

ت�صاهم في �لحد من تعب �ل�صائق وت�صاهم ب�صكل م�صتمر في تعزيز جودة عمليات �لنقل ككل.

“نعتقد �أن ناقالت �لحركة �لتي تتمتع بدو��صتين مثل ناقل �لحركة �لتلقائي )AT( وناقل �لحركة �ليدوي �لتلقائي )AMT( توفر حلول مميزة لعمالئنا �لذين يملكون �أ�صطوًل،” هذ� ما قاله 
�ل�صيد د�نييل بيتروفي�صكي من ق�صم مبيعات هينو موتورز في �أ�صتر�ليا. “تتيح ناقالت �لحركة �لتلقائية وناقالت �لحركة �ليدوية �لتلقائية لل�صائقين �لمبتدئين عملية ت�صغيل بم�صتًو ي�صاهي 
م�صتوى �ل�صائقين �لجيدين، كما ت�صاهم ب�صكل كبير في �لحد من ��صتهالك �لوقود لكامل �لأ�صطول. �إذ� �أخذنا �صل�صلة Series 500، على �صبيل �لمثال، فاإننا نو�صي بالمركبات ذ�ت ناقل 
�لحركة �ليدوي �لتلقائي �لخا�صة بنا للطرق �لتي تتمتع بم�صافة عبور من ق�صيرة، متو�صطة �إلى طويلة لغايات �ل�صتالم و�لتو�صيل �أو عمليات �لنقل لم�صافات بعيدة، بينما يو�صى بناقالت 

�لحركة �لتلقائية لعمليات �ل�صتالم �أو �لتو�صيل �أو �لتعدين �أو نقل �لمو�د �لإن�صائية �لتي تكون م�صافة �لنقل فيها ق�صيرة �أو للقالبات )�ل�صاحنات �لقالبة(.” قلة �ل�صائقين �لمحترفين 
و�رتفاع تكاليف �لوقود على �لأغلب هما �لنقطتان �للتان تثير�ن قلق �لعديد من �صركات �لنقل. فعند �صر�ء �صاحنة هينو �لمجهزة بناقل حركة ذو دو��صتين، �صيكون با�صتطاعة م�صغلي 

�لأ�صطول توظيف �صائقين ذو خبرة �أقل مع �لعلم باأنه �صيكون باإمكان �ل�صائق �لقيام بالعملية منذ �ليوم �لأول، ومن خالل معرفة �أنه تم �لحد من �لخطر �لمحتمل و�لمتمثل في تلف 
مجموعة �لقيادة �لذي يمكن �أن يت�صبب به �ل�صائقون �لمبتدئون لأنظمة �لكلت�س ومكونات مجموعة �لقيادة �لأخرى ب�صكل كبير، فاإن ذلك يجعل مدر�ء �لأ�صطول ينعمون بر�حة �لبال في 

�لعمل حيث ي�صعون فيه ب�صكل م�صتمر لإيجاد طرق للحد من تكاليف �لمركبة �لت�صغيلية. �إن �لمركبات �لمجهزة بناقل حركة تلقائي وناقل حركة يدوي تلقائي تقدم حلوًل لهذه �لم�صكالت.

�نعقاد �ختبار قيادة �لمركبات ذ�ت ناقل �لحركة �لتلقائي/ناقل �لحركة 
�ليدوي �لتلقائي في برزبن، �أ�صتر�ليا.

تعمل مركبات هينو �لمجهزة بناقالت حركة ProShift على تحويل �لترو�س 
تلقائًيا �إلى �لنطاق �لأمثل وذلك لالقت�صاد في ��صتهالك �لوقود.

لقد حظينا بفر�صة �لتحدث مع عدد من �لعمالء �ل�صتر�ليين ممن يمتلكون �أ�صطوًل و�لذين يقومون بت�صغيل �إما مركبات 
مجهزة بناقل حركة تلقائي �أو ناقل حركة يدوي تلقائي. فيما يلي بع�س من تعليقاتهم.

�ل�ضيد مارك ويتمان
�صركة تي �إن تي �ك�صبر�س

“تقوم مركبات هينو �لمجهزة بناقل حركة يدوي تلقائي بتحويل �ل�صرعة ب�صال�صة و�صرعة. تت�صمن �أعمالنا 
�لتجارية �لقيام بتو�صيل مو�د �إلى �أر�صفة �لتحميل ومن ثم �لعودة بعد �لقيام �لتو�صيل. يمكن �أن يكون و�صع عملية 
�لت�صغيل هذ� �أمر �صاق على �أنظمة �لكلت�س �إل �أن ذلك لي�س مدعاة للقلق بالن�صبة للمركبات �لمجهزة بناقل حركة 
يدوي تلقائي. �أحد �لبنود �لمتعلقة بالأ�صعار �لتي نحر�س على �لتقليل منها ب�صدة هو �صعر ��صتبد�ل �لكلت�س، ولكن 

تتمثل �لنقطة �لأكثر �أهمية بالن�صبة لنا في ت�صهيل عملية �لت�صغيل. تعمل ناقالت �لحركة �ليدوية �لتلقائية على 
ت�صهيل قيادة �ل�صاحنات. نقوم بت�صغيل �ل�صاحنات ب�صكل �أ�صا�صي لأغر��س �لتو�صيل في �لمناطق �لمدنية و�لمناطق 

�ل�صكنية وتعد �ل�صاحنات �لمجهزة بناقل �لحركة �ليدوي �لتلقائي مثالية لمهام كهذه.”

�ل�ضيد غر�نت �ضوتكليف
بريد �أ�صتر�ليا

“يعمل �لأ�صطول �لخا�س بنا على مد�ر 24 �صاعة يومًيا ويقوم عدة �صائقين بقيادة �ل�صاحنة نف�صها على مدى ورديات 
ا قيادة �صاحنات من مختلف �لأحجام من وقت  متعددة. وب�صبب طبيعة عملياتنا، يتطلب من �ل�صائقين �لخا�صين بنا �أي�صً

لآخر. ففي �لمناطق �لمدنية مثل �صيدني، تعمل �ل�صاحنات في حركة �صير تعتمد على �لتوقف و�لنطالق، ويكون مقد�ر 
�لم�صافات �لتي تقطعها �ل�صاحنات ككل ق�صيرة. ت�صتغرق تو�صيالت �لبريد عادة من 20 �إلى 30 دقيقة في كل مرة، لذ� 
فاإنه من �لأف�صل �لح�صول على ناقل حركة ي�صهل قيادته في �لبلدة. ن�صتعمل حالًيا ناقالت حركة تلقائية بالإ�صافة �إلى 

�صاحنات تحويل �ل�صرعة �ليدوية، �إل �أننا نفكر في ��صتعمال �ل�صاحنات �لمجهزة بناقل حركة يدوي تلقائي. في حال 
كانت قيادتها �أ�صهل وتوفر �قت�صاد �أف�صل في ��صتهالك �لوقود، فاإننا حتًما �صنفكر في ��صتعمالها للم�صي قدًما.”

�ل�ضيد جون جينكنز
ACT خدمات �لطو�رئ

“تت�صمن �لعمليات �لخا�صة بنا مكافحة �لحر�ئق في �لغابات و�لمناطق �لم�صجرة. �صائًعا ما يقال �أن ناقالت �لحركة 
�ليدوية �صتكون �أف�صل لتلبية �حتياجاتنا �إذ �أن �صاحنات �إطفاء �لحريق �لخا�صة بنا �صيتم قيادتها على طرق وعرة تت�صمن 

مرتفعات ومنحدر�ت حادة جًد�. ومن حينها �أ�صبحنا على ثقة تامة باأن �ل�صاحنات �لمجهزة بناقل حركة تلقائي وناقل 
حركة يدوي تلقائي قادرة على تحقيق �لأد�ء نف�صه، ونملك حالًيا �صاحنتين مجهزتين بناقل حركة تلقائي و�صاحنتين 
مجهزتين بناقل حركة يدوي تلقائي. �أ�صعر �أن �لم�صتقبل يكمن في ناقالت �لحركة �ليدوية �لتلقائية. �أتوقع �أن يقوم 

ا. د�ئًما  مختلف �صناع �ل�صاحنات بتطوير �أنو�ع مختلفة من ناقالت �لحركة �ليدوية �لتقائية و�أن تتقدم �لتكنولوجيا �أي�صً
ما يكون تعدد �لخيار�ت �أمًر� ذو �أهمية بالن�صبة لنا. �عتقد �أن مز�يا مثل �أنظمة �لم�صاعدة على �صعود �لتالل �إن كانت 

مجهزة على �لمركبات ذ�ت ناقل �لحركة �ليدوي �لتلقائي �صتعمل على ت�صهيل �لحياة كثيًر� بالن�صبة لل�صائقين.”

�ل�ضيد ليون �ضميث
تا�صمانيا لخدمات �إطفاء �لحر�ئق

“في �لوقت �لر�هن نمتلك 500 �صاحنة لإطفاء �لحر�ئق، من بينها 90 �صاحنة من هينو. �صاحنات �إطفاء �لحر�ئق 

�أكبر من �ل�صاحنات �لعادية، وقد يح�صب �لمتطوعون �لذين يعملون معنا �أن تحويل �لترو�س في قمرة �ل�صائق يجعل 
قيادة �ل�صاحنة �أمًر� �صعًبا )يعمل معنا حو�لي 250 متطوًعا(. ولهذ� �ل�صبب، فنحن بحاجة لمركبات ذ�ت ناقل 

حركة تلقائي. ونحن �صعد�ء للغاية لمعرفتنا �أن هينو تقدم ناقالت حركة تلقائية طر�ز �ألي�صون كخيار على 
�صاحناتها.”

* �إن �لو�صف �لو�رد في هذه �لمقالة ل يتطابق د�ئًما مع كافة �لظروف. وقد تتغير فو�ئد ناقل �لحركة �ليدوي �لتلقائي تبًعا لظروف �لقيادة وظروف �لتحميل وظروف �لطريق وخالفه.



�لمهند�س �أحمد �لح�صينى
رئي�س قطاع �لتاأمين �لفنى

�ل�صيدة �صيري ليو
�لمدير �لعام، كر�ون رينوفي�صين

“تقدم �صركتنا خدمات مياه �ل�صرب و�ل�صرف �ل�صحى في م�صر، ويوفر فرعنا 
�لموجود هنا في �لإ�صكندرية في �لمقام �لأول نوعين من �لخدمات. �لخدمة �لأولى هي 

خدمة �لتخل�س من مياه �ل�صرف �ل�صحي، �إذ نقوم بنقل مياه �ل�صرف �ل�صحي �إلى 
م�صنع معالجة خا�س بنا حيث تتم تنقيتها لت�صبح في حالة �آمنة بيئًيا ومن ثم يتم 

�لتخل�س منها في �ل�صحر�ء. �أما �لخدمة �لثانية �لتي نقوم بها فتت�صمن تنقية مياه 
�ل�صرب ومن ثم تزويد �صبكة مياه �لإ�صكندرية بهذه �لمياه. نقوم بت�صغيل �أكثر من 400 
�صيارة في فرع �لإ�صكندرية وحده وذلك لتقديم �لدعم لهذه �لعمليات �لرئي�صية. نحن 
نقوم حالًيا بت�صغيل 22 �صاحنة هينو، 20 منها موديل عام 1983 وهي ما ز�لت تعمل 

في طليعة خدماتنا. ومن خالل ت�صغيلنا لهذه �ل�صاحنات منذ عام 1983 �أ�صبحنا على 
ا و�أن طبيعة عملنا  ثقة تامة باأن هذه �ل�صاحنات متينة جًد� وجديرٌة بالثقة، خ�صو�صً

�صاق جًد� �إلى �لحد �لذي ل ت�صتطيع �ل�صاحنة �لعادية تحمله. 

�إحدى �لنقاط �لرئي�صية �لتي ت�صتهوينا في �صاحنات  هينو هي �لدعم �لذي نتلقاه من 
�لوكيل �لخا�س بهم في م�صر “�ألچيكو م�صر” فهم حري�صون دوًما على تجاوز توقعات 

عمالئهم، �إذ كان لدينا ذ�ت مرة حالة ت�صليح جر�ء �صوء �ل�صتخد�م �إل �أنهم قامو� 
 باإ�صالح �لمركبة على نفقتهم �لخا�صة ك�صكل من �أ�صكال تحقيق ر�صا �لعمالء، 

ب�صبب �لتز�مها بتقديم خدمات عالية �لجودة ود�ئمة من خالل �صبكتها �لعالمية 
�لمكونة من 265 مكتًبا، فاإن كر�ون �لعالمية، وهي مجموعة خا�صة تعد �لأكبر عالمًيا 
في تقديم خدمات �لنقل �لدولي و�لخدمات �للوج�صتية، تقوم با�صتعمال منتجات هينو 

لأكثر من عقدين من �لزمن في هونغ كونغ. ت�صاعد مركبات هينو وخدماتها على 
تج�صيد قيم �ل�صركة �لجوهرية لإر�صاء عمالءها و�لتاأثير �لإيجابي على �لمجتمعات 

�لمحلية وذلك من خالل �لقيام بممار�صات تجارية م�صتديمة.

قالت �ل�صيدة �صيري ليو، �لمدير �لعام في كر�ون لإعادة �لنقل، “تعد �صاحنات �صل�صلة 
 Euro V و�لتي تحظى بمقايي�س �لنبعاثات لل�صوق �لأوروبية HINO300 Series

�ل�صديقة للبيئة، كما تعد �لم�صاعدة على تح�صين جودة �لهو�ء في هونغ كونغ �أمًر� في 
غاية �لأهمية بالن�صبة لنا. بالإ�صافة �إلى ذلك فهي مركبات متينة وتت�صم بتكلفة فعالة 

و�آمنة. �إذ تعد �ل�صالمة و�لحماية عن�صرين �أ�صا�صيين بالن�صبة لنا، خا�صة فيما يتعلق في 
�أعمال �لفنون �لجميلة �لخا�صة بنا.” 

تعد كر�ون للفنون �لجميلة �أحد �أعمال �ل�صركة �لجوهرية في هونغ كونغ. فهي تقدم 
خدمات مخ�ص�صة للمتاحف و�لمعار�س وبيوت �لمز�د و�لمح�صلين. وهي تقدم 

م�صاعدة �حتر�فية و�لهتمام و�للتز�م �لذي تحتاجه للتعامل مع �أثمن �لأ�صياء عالمًيا. 

و�أ�صافت �ل�صيدة ليو  “يجب �أن يكون �لج�صم �لخا�س ب�صاحنات كر�ون للفنون �لجميلة 

م�صنوع ح�صب طلب �لعميل. وفي مدينة حيوية مليئة بناطحات �ل�صحاب كمدينة هونغ 
كونغ، علينا �لتاأكد من �أن �رتفاع �ل�صاحنات يتو�فق مع مو�قف �ل�صيار�ت في �لمنطقة 

�لمركزية �أو في �لم�صاكن �لكائنة في منطقة �لبيك The Peak، حيث تذهب �ل�صركة 
عادة للتو�صيل. يتيح لنا نظام �لتعليق �لهو�ئي في �صاحنات هينو �لخا�صة بنا نقل �لقطع 

�لفنية من �لمطار �إلى �لعميل بطريقة �آمنة. يعد �لهتمام في �لتفا�صيل �أمًر� في غاية 
�لأهمية عند تو�صيل �لقطعة �لفنية �لتي ل تقدر بثمن �إلى عميلنا.” 

يقول �ل�صيد مي�صيل و�ن، نائب �لمدير �لعام، كر�ون رينوفي�صين، معلًقا على عمليات 
�ل�صركة �ليومية، “نحن د�ئًما نطالب هينو باإجابات �صريعة. وذلك لخت�صار وقت 

�ل�صتالم  عقب �تخاذ �لقر�ر ب�صاأن �صر�ء �أحد مركبات هينو.” 

تعد �لكفاءة �أمًر� �صرورًيا عند �لعمل مع كر�ون �لعالمية. فهم يوؤمنون باأن �لعمل مع 
منتج ذو جودة عالية ومزود خدمة يمنحهم �لو�صائل لتقديم خدمات �أف�صل لعمالئهم. 

لطالما كان �لعتناء بالعمالء �أحد قيم �ل�صركة �لجوهرية.  “تتيح لنا �لتكاليف �لتي يتم 
توفيرها من خالل ��صتعمال مركبات هينو على تحويل �لفو�ئد �إلى عمالئنا. وبهذ� 

ا بتكلفة �أقل.” �أ�صافت �ل�صيدة  نكون قادرين على تقديم خدمات �أف�صل لهم ولكن �أي�صً
�صيري ليو “هذه �إحدى �لأ�صباب �لتي جعلتنا نختار هينو لتكون �صريكنا على �لمدى 

�لبعيد.”

 “اإننا نعتقد اأن �صاحنات هينو 
هي الأف�صل.”

اخترنا هينو لتكون �صريكنا 
على المدى البعيد.

م�صر
ال�صركة القاب�صة لمياه ال�صرب وال�صرف ال�صحى

هونغ كونغ
 كراون للفنون الجميلة

صوت مالكي 
هينو 2.

لز�لت �صاحنات هينو موديل عام 1983 تعمل بقوة حتى �ليوم.

تقدم �ل�صركة �لقاب�صة لمياه �ل�صرب و�ل�صرف �ل�صحى خدمات مياه 
�ل�صرب و�ل�صرف �ل�صحى في م�صر.

يتطلب �لتعامل مع �لأعمال �لفنية �أق�صى درجات �لنتباه. تقوم �ل�صركة بت�صغيل ما ل يقل عن 400 مركبة في �أي وقت من �لأوقات.

�إذ �أنهم ينظرون �إلينا كاأحد عمالئهم �لمهمين. 

نقطة رئي�صية �أخرى وهي �أن قطع �لغيار �لخا�صة بهم جديرة بالثقة �إلى �أبعد �لحدود. 
في بع�س �لحالت، تكون بع�س قطع �لغيار �لم�صنوعة في م�صر متاحة على �لفور، 

ولكنها لي�صت ذ�ت موثوقية كبيرة. بالمقابل، لم نو�جه �أي م�صكلة تذكر مع قطع غيار 
هينو فهي ل تحتوي على قطع مزيفة، فجميعها �أ�صلية بن�صبة 100%.

 نقوم بت�صغيل ت�صكيلة و��صعة من �ل�صيار�ت بما في ذلك �صاحنات �صفط مياه �ل�صرف 
�ل�صحي و�ل�صهاريج، و�لحافالت لنقل طاقم �لموظفين، و�صاحنات �لبيك �أب 

لخدمات �لفح�س و�ل�صيانة. وبهذ� نقوم بت�صغيل مركز �صيانة خا�س بنا ونبحث 
ب�صورة م�صتمرة عن طرق لتقليل وقت توقف �لت�صغيل وتكاليف �ل�صيانة. ولهذ� �ل�صبب 

بالتحديد نحن مدركون تماًما لجودة وتكلفة قطع �لغيار �لخا�صة بنا. �إن �أ�صعار قطع 
غيار هينو �لأ�صلية معقولة، ومتوفرة عند حاجتنا �إليها، بالإ�صافة �إلى �أنها �صلبة جًد� 

ومتينة. وبما �أننا قلنا ذلك، فاإننا نجد �أن �صاحنات هينو بحد ذ�تها متينة للغاية، 
لذلك فاإن هذه �لقطع يمكن �أن تعمل لفتر�ت طويلة من �لزمن دون �لحاجة ل�صتبد�لها 

مما ي�صاعدنا على تقليل تكاليف �ل�صيانة �لخا�صة بنا. �إننا نعتقد �أن �صاحنات هينو  
هي �لأف�صل.”

صوت مالكي 
هينو 1.



في يونيو 2013، عقدت بورنيو موتورز �صنغافورة دورة �لقيادة �لوقائية �لخا�صة بها وفعاليات �لتدريب �لميكانيكي ل�صل�صلة HINO300 Series. يتمثل �لهدف من هذه �لفعاليات 
في �لم�صاهمة بتمكين �لعمالء من قيادة و�صيانة مركباتهم بطريقة �صحيحة وذلك لتقليل �حتمالية حدوث �صرر غير متوقع لمركباتهم. وقد تمت دعوة �صائق و�حد مقابل كل 

مركبة يتم �صر�وؤها من هينو جنًبا �إلى جنب مع فنيي �لميكانيك �لخا�صين بالعمالء.

يقع مكان فعالية �لتدريب هذ�، في كلية ITE �لغربية، في ت�صو� ت�صو كانغ في منطقة 
�صنغافورة �لغربية. يعد �لحرم �لف�صيح و�لذي تبلغ م�صاحته 9.54 هكتاًر� موطن 

للمدر�صة �لتجارية و�لخدماتية و�لمدر�صة �لفندقية و�لمدر�صة �لهند�صية ومدر�صة 
تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�صالت. �نعقدت فعالية �لتدريب �لميكانيكي في ق�صم 

تكنولوجيا �ل�صيار�ت، و�لمجهز بمر�فق ت�صتعمل لتعليم �صيانة �ل�صيار�ت و�ل�صاحنات. 
وكان محا�صر فعالية �لتدريب هذه �ل�صيد �صافارو�ن بن ها�صم، وهو محا�صر في كلية 

ITE �لغربية. وقد عمل �صابًقا في بورنيو موتورز وبالتالي فاإنه على در�ية كاملة بمنتجات 

هينو. في محا�صرته، قدم لمحة عامة عن خ�صائ�س �صاحنات HINO LDT في غرفة 
ا بعر�س قطع غيار حقيقية بهدف �لتو�صيح. �صملت محا�صرته  �ل�صف حيث قام �أي�صً

نطاق و��صع من �لمو��صيع بما في ذلك �لمحرك ونظام �لوقود و�لتحكم بالنبعاث 
و�صحب �لهو�ء وميكانيكية �لمحرك و�لعادم ونظام �لتبريد و�لتزييت و�ل�صاحن �لتوربيني 
ونظام �لمكابح �لمانع لالنغالق و�لمكابح و�لكلت�س و�لترو�س �لتفا�صلية وعمود �لدفع مما 

منح �لم�صاركين لمحة عامة �صاملة عن �صاحنات HINO LDT. وفي نف�س �ليوم، �نعقد 
ا �لبرنامج �لذي مًكن �لم�صاركين من �لتاأكيد على هذه �لخ�صائ�س على مركبة  �أي�صً

حقيقية. لقت �لفعالية رو�ًجا كبيًر� بين �لم�صاركين و�لذين قامو� بالتعقيب عليها باأنهم 
��صتطاعو� تجديد فهمهم حول �صاحنات هينو ذ�ت �لجودة �لعالية. وبالرغم من �أنه تم 

وجهت دورة �لقيادة �لوقائية �إلى �ل�صائقين و�نعقدت في بورنيو موتورز في �ليوم �لذي 
تال فعالية �لتدريب �لميكانيكية. تم ت�صميم �لمادة �لتدريبية �لتي �صتدر�س طو�ل �ليوم 

بهدف م�صاعدة �لم�صاركين ليتعلمو� “كيف ي�صبحو� �صائقين �آمنين وموؤهلين 
وم�صوؤولين �جتماعًيا.” تمت دعوة �ل�صيد نورمان ليم، وهو مدرب قيادة محترف من 

مركز قيادة ComfortDelGro ليكون محا�صر لهذ� �ليوم. وقد �فتتح �لدورة �لتدريبية 
ب�صل�صلة من عر�س �ل�صر�ئح ومو�د فيديو لإي�صال �لحاجة �إلى �لقيادة �لآمنة و�لنقاط 

�لتي �صتقود �إلى تحقيق ذلك. وبعدما قام باإلقاء محا�صرة عن �أخطاء �لقيادة �ل�صائعة 
و�لنتهاكات جنًبا �إلى جنب مع �لبنود �لتي يتم فح�صها ب�صكل يومي و�أعمال �ل�صيانة 

�لأ�صا�صية وكيفية �لتحكم بمركبات هينو، فقد حظي كل م�صارك بفر�صة تلقي توجيهات 
بخ�صو�س �لقيادة بينما كانو� يقودون �صاحنة هينو للمهام �لخفيفة ب�صكل حقيقي و�لتي 

تم تجهيزها بنظام VigilVanguard لتدريب �ل�صائقين. ومع وجود �لم�صت�صعر�ت، 
يقوم نظام VigilVanguard لتدريب �ل�صائقين بتجميع معلومات حول �لم�صافة �لتي 

في �لأمام و�لت�صارع و�لتباطوؤ و�لنعطاف وحركة عجلة �لقيادة وخط �لروؤية و�لحركات 
�لرئي�صية وذلك بهدف تحليل �لمعطيات مثل قدرة �ل�صائق على �لتحكم في �لمركبة 

وحجم �لوعي لديه حول �لطريق وظروف حركة �لمرور بالإ�صافة �إلى �لنتباه �لممنوح 
لحركة �لمرور �لأخرى. فيما بعد تم �إعطاء كل �صائق لحًقا معلومات محددة ون�صائح 

مف�صلة حول كيفية تعزيز عمليات �لقيادة �لخا�صة بهم بناًء على �لبيانات �لماأخوذة 
من �لتحليل وت�صجيالت �لفيديو �لمتعلقة بعمليات �لقيادة �لخا�صة بهم. كان لدى 

�لم�صاركون �أمور مختلفة في جعبتهم ليقولوها عن �لدورة، ولكنها ب�صكل عام كانت 
�إيجابية: “كانت تجربة �لنظر �إلى قيادتي بطريقة مو�صوعية من خالل نظام 

VigilVanguard لتدريب �ل�صائقين منع�صة جًد� بالن�صبة لي. 

لقد عرتني �لده�صة لدى معرفتي �أن لدي تلك �لعادة بلم�س �أنفي في كل مرة �أقوم بها 

التدريب الميكانيكي

القيادة الوقائية

ي�صت�صيف ق�صم تكنولوجيا �ل�صيار�ت مر�فق لتعليم كيفية تقديم �لخدمة ل�صيار�ت �لركاب 
و�ل�صاحنات.

بد�أت �لمحا�صرة بعر�س �صر�ئح وفيديو يو�صح نقاط �لقيادة �لآمنة.

�لمحا�صرة �لتي ��صتمرت من �ل�صاعة 8:30 �صباًحا �إلى �ل�صاعة 5:00 م�صاًء �صملت نطاق و��صع من �لمو��صيع.

��صتوعب �لم�صاركون �لمعلومات �لمقدمة لهم ب�صغف.

�ل�صيد نورمان ليم مدرب قيادة محترف.

قام �لم�صاركون بالقيادة فعلًيا على �لطرق �لعامة، وتم تقديم 
توجيهات لهم من �لمدرب �لخا�س بهم.

ترت�صم �لبت�صامة على جميع وجوه �لم�صاركين في ختام �لبرنامج 
�لتدريبي.

يفح�س �لم�صاركون كل جزء من مركبة هينو �لحقيقية.

ُيمّكن نظام VigilVanguard لتدريب �ل�صائقين �لم�صاركين من مر�جعة قيادتهم بطريقة مو�صوعية.

دعوة طاقم موظفي �ل�صركات �لتي قامت ب�صر�ء مركبات هينو 
للم�صاركة مجاًنا.

�لمحا�صر، �ل�صيد �صافارو�ن بن ها�صم

بتغيير �لترو�س!” و “لدي برهان متجدد على �أهمية �لقيادة �لآمنة. و�أعرف �لآن �أنه 
يتوجب علي �إعارة �هتمام �أكبر للبيئة �لمحيطة بي و�أنا �أقود. و�إني �صعيد للغاية لأنني 

قمت باأخذ هذه �لدورة.” قد يكون تعلم مهار�ت �لقيادة �لآمنة فعاًل لي�س فقط 
لل�صائقين بل لكل �صخ�س يقوم با�صتعمال �لطرقات، �إذ قد ُت�صهم هذه �لمهار�ت في 

�لحد من حو�دث �ل�صير. ُتج�صد هذه �لدورة �لتدريبية و�لتي قامت برونيو موتورز 
�صنغافورة بعقدها �آمالهم بجلب هذ� �لوعي لكافة �ل�صائقين.

في برونيو موتورز �صنغافورة، يطلق على ن�صاطات �لعميل هذه “جولت �لعميل” وتعد 
و�حدة من �أهم ن�صاطات �ل�صركة. يتمثل �لهدف �لرئي�صي من هذه �لن�صاطات في تزويد 

عمالئهم �لذين ي�صتعملون مركبات هينو بفهم �أعمق و�صعور بالثقة في هينو من خالل 
بر�مج فعالة موجهه لمو��صع مختلفة مثل �لم�صتري و�ل�صائق و�لميكانيكي. ومن خالل 

تنفيذ هذه �لن�صاطات �لعملية وعلى �أ�صا�س م�صتمر، فاإننا في هينو ن�صعى �إلى تعميق 
عالقة �لثقة هذه مع عمالئنا.

ت�صت�صيف بورنيو 
موتورز �صنغافورة 
فعاليات التدريب.

�إجر�ء فعالية �لتدريب في جدول �صيق جًد� و�لذي بد�أ من �ل�صاعة 8:30 �صباًحا 
و��صتمر حتى �ل�صاعة 5:00 م�صاًء، �إل �أن �لر�صا �لذي عبر عنه �لم�صاركون بعد �لتدريب 

كان دللة على مدى �أهمية هذه �لفعالية بالن�صبة لهم.

نشاط خدمة 
العميل



يتمثل �لغر�س من هذ� �لعمود “قيادة ذ�ت كفاءة في ��صتهالك �لوقود” في �إي�صال �لفعالية 
�لتي تحظى بها ممار�صات �لقيادة ذ�ت �لكفاءة في ��صتهالك �لوقود و�لتي نحث عليها في 

هينو لأكبر عدد ممكن من �لعمالء. في هذ� �لق�صم من هذ� �لعمود، فاإننا نود تعريفك 
على بع�س �لتوجيهات �لمتعلقة بالتباطوؤ. نتمنى �أن تدرك �لإمكانية �لعالية فيما يخ�س 

�لكفاءة في ��صتهالك �لوقود و�لتي تتمتع بها مركبات هينو �أثناء �لقيادة في هذ� �لم�صار 
�لذي يت�صم باقت�صاد في ��صتهالك �لوقود وذلك من خالل تقنيات ب�صيطة ت�صتطيع 

�لمبا�صرة بتنفيذها بدًء� من �ليوم.

�أوًل، نود مناق�صة �لعالقة بين �لتباطوؤ و��صتهالك �لوقود. هنالك �أربع طرق تعمل على كبح 
مركبتك. �لطريقة �لأولى تتمثل في ��صتخد�م مكابح �لقدم. و�لطريقة �لثانية تتمثل في 

��صتخد�م فرملة �لمحرك، وتتمثل �لطريقة �لثالثة في ��صتخد�م مكابح �لعادم، و�لتي تقوم 
بفر�س مقاومة على �لعادم من �أجل زيادة فعالية فرملة �لمحرك. �أما �لطريقة �لأخيرة 

فتتمثل في ��صتخد�م �لمثبط، وهو عبارة عن مكابح ت�صاهم في م�صاعدتك على �لحد من 
عدد �لمر�ت �لتي تقوم بها با�صتخد�م مكابح �لقدم على �لمنحدر�ت على �صبيل �لمثال، ومن 

�لممكن �أن يكون طريقة فعالة للحد من �إحتمالية حدوث �نحبا�صات بخارية بالإ�صافة �إلى 
م�صاكل �أخرى. ومن بين هذه �لطرق، فاإن فرملة �لمحرك على �لأغلب، و�لتي يمكن �لقيام 
بها بب�صاطة من خالل رفع قدمك عن دو��صة �لت�صارع، ل ت�صتهلك �أي وقود وتعتبر �لطريقة 

�لأكثر فعالية في ��صتهالك �لطاقة للقيام بعملية �لتباطوؤ وذلك لأن حقن �لوقود في محركات 
�لديزل يتم �إيقافه*1 حتي تنخف�س �صرعة �لمحرك �إلى ما يقارب �ل�صرعة �لخاملة. في 

�لمقابل، تتطلب مكابح �لقدم ومكابح �لمثبط طاقة كبح �أكبر بكثير وبالتالي �صيميل �لنا�س 
�إلى ��صتخد�مها عند �لقتر�ب من نقطة �لتوقف �لمق�صودة، مما يعني �أن �لمركبة �صتقوم 

بقطع هذه �لم�صافة �لإ�صافية �عتماًد� على �لوقود. يرجى �لرجوع �إلى �ل�صكل 1.

وبعبارة �أخرى، من �أجل توفير  �لوقود �أثناء عملية �لتباطوؤ، فاإنه ينبغي عليك �أول تحديد 
�لمكان �لذي تود �أن تتوقف عنده، ومن ثم قم با�صتخد�م فرملة �لمحرك لكي تتيح 

لمركبتك �لنتقال من حالة �لخمود باتجاه تلك �لنقطة، و�أخيًر� قم فقط بال�صغط بمقد�ر 
قليل جًد� على مكابح �لقدم عند �ل�صرورة حيث وفي �لوقت �لتي ت�صمح ظروف �لطريق 
بذلك من ناحية �ل�صالمة. ومن خالل جعلها عادة عندك �أن ت�صتخدم فرملة �لمحرك 

بطريقة كهذه عند �لقيام بعملية �لتباطوؤ، من �صاأن ذلك �أن ي�صاهم في توفير بع�س 









�لمليليتر�ت من �لوقود في كل مرة تقوم بها بتوقيف مركبتك. ومن خالل �لحد من بع�س 
�لمليليتر�ت من مقد�ر �لوقود �لم�صتهلك في كل مرة تقوم فيها بالكبح، فاإنك �صتقوم 

بالقيادة في حالة حيث ل يتم فيها حقن*1 وقود في �لمحرك بمقد�ر من 20 �إلى 25% من 
رحلتك، مما يعني نظرًيا �أنك �صتكون قادًر� على �لحد من ن�صبة ��صتهالك �لوقود �إلى ما 

يقارب %20.*2

لحًقا، نود تعريفك على توجيه �آخر ل�صتخد�م فرملة �لمحرك �لتي ت�صاهم في �لحد من 
��صتهالك �لوقود. خالل عملية �لفرملة با�صتخد�م �لمحرك، يتوقف حقن �لمحرك*1 في 
�للحظة �لتي تقوم بها برفع قدمك عن دو��صة �لت�صارع، �إل �أنه ي�صتاأنف في �للحظة �لتي 

ا  تنخف�س بها �صرعة �لمحرك �إلى ما يقارب �ل�صرعة �لخاملة. )ي�صتاأنف حقن �لوقود �أي�صً
عند عدم تع�صيق �لكلت�س �أو تحويل ناقل �ل�صرعة �إلى �لو�صع �لمحايد.( قد يكون 

با�صتطاعتك �ل�صتفادة من خا�صية توقف حقن �لوقود هذه لمحركات �لديزل ذ�ت �لحقن 
�لمبا�صر من خالل عدم �ل�صغط على دو��صة �لكلت�س �أو �لتحويل �إلى �لو�صع �لمحايد �إلى �أن 

تقترب �صرعة �لمحرك �إلى �ل�صرعة �لخاملة وحيث تتيح ظروف حركة �لمرور بذلك من 
ناحية �ل�صالمة. هذه تقنية �أخرى ب�صيطة لتوفير �لوقود، لذ� يرجى �أن تتذكر ذلك.

كما �إننا قد وتو�صلنا عبر �لدر��صات �لد�خلية �لتي �أجريناها د�خل هينو �أن �لإبقاء على 
مفاتيح نظامي مكابح �لعادم �أو مكابح �لمثبط على و�صع �لت�صغيل يوؤدي �لى قيادة 

متذبذبة، �لذي في دوره قد يت�صبب في ��صتهالك �لوقود ب�صكل ز�ئد. لذ� يرجى �أن تتذكر 
دوًما �أنه باإمكانك �أن توفر مزيًد� من �لوقود من خالل توظيف �لمكابح �لإ�صافية ب�صكل 
فعال، وذلك عبر ت�صغيلهم، على �صبيل �لمثال، على قطاعات �لمنحدر�ت �لطويلة. نحن 

نعتقد �أن هناك �حتمالية في �أن يتحقق م�صتوى ملمو�س من �لحد في ��صتهالك �لوقود 
وذلك عبر تطبيق هذه �لخطو�ت �لب�صيطة على �أر�س �لو�قع خالل عملية �لتباطوؤ حيث وفي 
�لوقت �لذي تتيح فيه ظروف حركة �لمرور تلبية �ل�صروط وتحقيق �ل�صالمة. يلخ�س كل من 

�ل�صكل 2 و 3 �لنقاط �لتي تمت مناق�صتها في هذ� �لعمود. قد ي�صاهم هذ� في �لحد من 
�لأثار �لبيئية �لتي تتركها وتعزيز كفاءتك �لقت�صادية.

�لندو�ت �لتي تم عقدها في �لدول �لتي تتمتع بوعي بيئي عاٍل. م�صاهد من �لندو�ت �لتي ُعقدت في فيتنام )�ليمين( وفي كو�صتا ريكا )�لي�صار(.

فرملة �لمحرك

�ضرعة �لمركبة )كم/�ضاعة(

�لم�ضافة �لمقطوعة

�نخفا�س
لم يتم حقن للوقود*1

يبّين �لإر�ضاد هنا مدى �ل�ضرعة �لتي تقوم 
بها بتطبيق فرملة �لمحرك في �للحظة 

�لتي تحدد بها نقطة �لتوقف.

قد يحدث حقن للوقود تحت ظروف معينة لغايات �ل�صالمة.   1*

وفًقا لدر��صات قامت بها هينو موتورز. قد تختلف �لأ�صكال تبًعا لظروف �لقيادة �أو    2*
ظروف �لطريق �أو ظروف �لتحميل.

التباطوؤ �ل�صكل 1

• هو نظام لزيادة قدرة �لكبح من خالل �لقيام بغلق �ل�صمام في نظام �لعادم.	
• يعمل على �لحد من �ل�صغط �لز�ئد على مكابح �لقدم ويوفر عملية تخفي�س �صرعة ثابتة على �صفوح �لمنحدر�ت 	

وفي حالت �لقيادة ب�صرعة عالية. �إل �أنها في بع�س �لأوقات قد تعمل على �لحد من �ل�صرعة ب�صكل كبيٍر جًد�.

•  في حالة وجود مكابح تعمل بطريقة جيدة، فاإنه �صيتم �لو�صول �إلى نقطة �لكبح مبكًر�.	
�صيتم ��صتهالك �لوقود لأن �لمركبة ما ز�لت تعمل على �لمحرك.

• تعتبر �لطريقة �لمثلى للقيام بعملية �لتباطوؤ من خالل ��صتخد�م فرملة �لمحرك منذ �لبد�ية عند �لقيادة بطريقة �قت�صادية 	
و�صديقة للبيئة.

• تحظى مكابح �لمثبط بقوة كبح كبيرة، لذلك �صيكون من �ل�صهل على �ل�صائق �أن ين�صى �إيقاف ت�صغيلها بعد �لإنتهاء من ��صتخد�مها.	
�لقيام بذلك �صيعمل على �أكثر من �لق�صاء على �صرعة �لمركبة �ل�صرورية ويوؤدي �إلى �لقيادة �لمتذبذبة، مما يوؤدي �إلى �لمزيد من 

��صتهالك �لوقود.

م�صباح �لموؤ�صر�لمفتاح �لعموميمفتاح مكابح �لعادم
ت�صغيل

 �إن ن�صيان تحرير مكابح �لعادم �صيوؤدي �إلى زيادة تاأثير �لقيادة 
�لمتذبذبة وي�صبح م�صدًر� ل�صتهالك �لوقود ب�صكل كبير.

> طريقة �لتاأكد <
قم بالتحويل �إلى مكابح �لعادم دون �ل�صغط على دو��صة �لت�صارع و�لكلت�س.. 1
��صغط على مفتاح مكابح �لعادم �لعمومي وتاأكد من كون م�صباح �لموؤ�صر م�صاًء/�صي�صيء ومن �أن �صوت �لمحرك قد تغير.. 2
��صغط على دو��صة �لت�صارع �أو دو��صة �لكلت�س للتاأكد من �أن �صوت �لمحرك عاد �إلى حالته �لطبيعية.. 3
قم باإيقاف ت�صغيل مفتاح مكابح �لعادم و�لمفتاح �لعمومي.. 4

طرق مختلفة للقيام بعملية �لتباطوؤ
• مكابح �لقدم �لعادية	
• مكابح �لعادم	
• مكابح �لمثبط	

�إيقاف

ت�صغيل

يعمل �لمحرك من خالل قوة دور�ن �لإطار. ل ي�صتهلك 
�لمحرك وقوًد� �أثناء تطبيق فرملة �لمحرك.

��ضتهالك �لوقود في حال كانت �لمركبة تعمل على �لمحرك

مكابح �لقدم

مكابح �لمثبط
مكابح �لعادم

مالحظة: �إن �لتوجيهات �لمذكورة في هذه �لمقالة و�لتي تتعلق بالقيادة ذ�ت �لكفاءة في ��صتهالك �لوقود ل تكون قابلة للتطبيق د�ئًما وذلك تبًعا لظروف 
�لقيادة وظروف �لتحميل وظروف �لطريق وما �صابه، وبالتالي، يرجى �أن ت�صع في �لعتبار �أن �لأولوية يجب �أن تكون للقيادة �لآمنة فوق �لقيادة ذ�ت �لكفاءة 

في ��صتهالك �لوقود �لمذكورة في هذه �لمقالة.

قيادة ذات كفاءة في ا�صتهالك الوقود

نحن نحث على قيادة ذات كفاءة في ا�صتهالك الوقود الدر�س 3 : توجيهات حول التباطوؤ

تطبيق مكابح العادم �ل�صكل 2

التباطوؤ �ل�صكل 3
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 تقف هينو جنًبا �إلى جنب مع 
عمالئها في كافة �أنحاء �لعالم.

 ما ز�لت �صاحنات هينو تعمل في م�صر لمدة 30 عاًما. نهدف �إلى �أن ن�صبح عالمة 
تجارية قادرة على �أن تحظى بثقة عمالئنا ب�صكل م�صتمر في �لوقت �لحا�صر وفي �لم�صتقبل. 

في �لق�صم �لأول، تحدثنا مع �ل�صيد يا�صوهيكو �يت�صيها�صي، و�لذي تم تعيينه ليكون رئي�س 
 هينو موتورز �لجديد في يونيو 2013، حول �لروؤى �لخا�صة به و�لتي تهدف لنقل هينو 

�إلى �لم�صتقبل.
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�ل�صيد مرو�ن ُيقدم عر�س تقديمي.

ح�صر �لحفل 90 عمياًل.

تم ت�صليم جائزة لوحة �لتقدير �إلى �أحد �لعمالء.

 مقب�س تحويل �ل�صرعة لناقل �لحركة �ليدوي/ناقل 
.HINO300 Series لحركة �لتلقائي في �صل�صلة�

�لعالمة �لتجارية �لعالمية لكافة �لعمالء

 تج�صد فعالية التد�صين البارزة بداية ع�صر جديد لهينو 
في المملكة العربية ال�صعودية.

قامت جمجوم لل�صيار�ت و�لمعد�ت )JVE( بتد�صين �لجيل �لجديد من �صاحنات �لمهام �لخفيفة، �صل�صلة HINO300 Series  في 
�حتفال فخم �أقيم في فندق �لحياة في مدينة جيز�ن، �لمملكة �لعربية �ل�صعودية في فبر�ير عام 2013.

وكان من بين �لجمع �لبهيج �لذي �صم كبار �ل�صخ�صيات و�لعمالء، �ل�صيد جون كيمور�، قائد �لفريق، و�ل�صيد �صايتو، مدير �لم�صروع 
في تويوتا ت�صو�صو كوربوري�صن، و�ل�صيد ما�صامي مائيد�، م�صت�صار �لخدمات في �صركة هينو موتورز ليميتد �ليابان، جنًبا �إلى جنب مع 

�ل�صيد مرو�ن �أحمد، �لرئي�س و�ل�صيد من�صور علي خو�جا، �لمدير �لعام )ق�صم �لمبيعات و�لت�صويق( في جمجوم لل�صيار�ت 
و�لمعد�ت JVE و�لذي قام بتقديم ت�صكيلة �لمنتج �لجديد من هينو مع �لعديد من �لمز�يا �لتناف�صية.

عقدت جمجوم لل�صيار�ت و�لمعد�ت JVE فعاليات تد�صين منتج �صاحنات مهام خفيفة LDT م�صابه في وقت �صابق في جدة 
و�لريا�س و�أبها لتعزيز �لوعي بعالمة هينو �لتجارية في �أرجاء �لمدينة.

يقول �ل�صيد مرو�ن �أحمد جمجوم “تت�صم ت�صكيلة منتجات هينو بالقوة �أكثر من �أي وقت م�صى”. “نحن نقف في وجه �لتحدي عند 
 HINO300 Series مقارنة هذ� �لجيل �لجديد من �صاحنات �لمهام �لخفيفة مع رو�د �لقطاع �لحالي فنحن على ثقة تامة باأن �صل�صلة

�صتاأتي في �لطليعة”. عالوة على ذلك، �أ�صاف �أنه قد حان �لوقت �لمنا�صب لإطالق �لجيل �لجديد تز�مًنا مع �إزدياد �لطلب في �صوق 
�لمملكة �لعربية �ل�صعودية �صنوًيا. “تتوفر �صل�صلة HINO300 Series باأ�صكال مختلفة. يحظى �لزبائن بفر�صة �لإختيار بين �لكابينة 

�لمفردة �أو كابينة �لركاب وبين ناقل حركة يدوي �أو تلقائي. و�لأف�صل من ذلك كله، نقوم �لآن بتوفير �أكبر عدد من �أ�صكال طول 
�ل�صا�صي لتلبي متطلبات �أي �صخ�س”.

“ُتعد �صاحنات هينو �صريك �لعمل �لحقيقي �لذي �صيحملنا �إلى �آفاق بعيدة في �لم�صتقبل”. هكذ� لخ�س �ل�صيد من�صور علي خو�جة 
خ�صائ�س �صل�صلة HINO300 Series �لجديدة.

ورغم تعر�صنا لمناف�صة قوية من عالمات تجارية يابانية �أخرى، �إل �أننا نوؤمن �أن هينو عملت على �إن�صاء قاعدة ح�صور ر��صخة في 
هذ� �ل�صوق فيما يخ�س قطاع �صاحنات �لمهام �لخفيفة وهي عازمة على جني ح�صتها �لم�صتحقة من �ل�صوق.

�لمركبات �لتي تم عر�صها في فعالية �لتد�صين.




