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النرشة اإلخبارية الخاصة بوكالء ياماها البحريني
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تعمل محركات القوارب الخارجية من 
ياماها واملخصصة لالستخدام التجاري 

يف شتى مجاالت الصناعة يف جميع 
أنحاء العامل، بدًءا بصيد األسامك 

وتربية األحياء املائية وانتهاًء بوسائل 
النقل والسياحة

تشتهر محركات القوارب الخارجية من ياماها مبوثوقية منقطعة النظري. حيث 
متخضت هذه السمعة عن أسلوب ياماها الخاص واملتبع عىل املدى الطويل يف 
إيجاد نهج متخصص قائم عىل السوق؛ يعالج املشكالت الحقيقية بشكٍل مبارش 

كلام وجدت وحيثام كانت. انبثقت الخربة التقنية واملعرفة من هذه الجهود 
املبذولة يف سوق املنتجات الرتفيهية وقطاعي املرافق العامة/االستخدامات 

التجارية والتي منحت محركات القوارب الخارجية من ياماها ميزة ال تضاهى من 
ناحية الوظائف واألداء يف وقتنا الراهن.

وملزيد من التفرد الذي يجعل ياماها خارج نطاق املنافسة، نجد أن موديالت 
املحركات ذات 4 أشواط املخصصة لالستخدام التجاري والتي تم تصنيعها يف يناير 

من عام 2015 متتاز برسومات جديدة كليًا.
تشتهر هذه املوديالت بسمعة ليس فقط عىل صعيد األداء املتفوق بل أيًضا لقوة 

تحملها وموثوقيتها وتصميمها وطريقة هندستها التي تلبي احتياجات السوق 
التجارية عىل نطاق واسع من املجاالت، بدًءا بصيد األسامك لألغراض التجارية 

وتربية األسامك (تربية األحياء املائية) وانتهاًء بوسائل النقل والسياحة. إن شعار 
«تجاري» املوجود عىل هياكل هذه املوديالت يرمز إىل املستوى العايل للموثوقية 

التي تشتهر بها منتجات ياماها والتي حققتها وحافظت عليها لسنوات عديدة. 
باإلضافة إىل ذلك، نجد أن الشعار ال يرمز إىل الجودة العالية لهذه املنتجات 

فحسب، بل أيًضا إىل الخدمة املتميزة التي نقدمها يف كل موديل بالتعاون مع 
رشكائنا املوزعني والوكالء يف جميع أنحاء العامل. كام وتكرس ياماها موتور جهودها 

للعمل مًعا لبناء املزيد من أوارص الثقة بالعالمة التجارية ياماها.

موديالت املحركات ذات 4 أشواط واملخصصة لالستخدام التجاري برسومات جديدة كلًيا!

رسومات جديدة تدل عىل املوثوقية
رشكة ياماها موتور املحدودة، العمليات التشغيلية الخاصة بالتجارة البحرية، 2500 شنغاي، إواتا، شيزوكا 438-8501، اليابان



تشكيلة من املوديالت ملجابهة أصعب الظروف
يوجد حاليًا سبعة موديالت يف تشكيلة ياماها ملحركات القوارب الخارجية 

ذات 4 أشواط واملخصصة لالستخدام التجاري.*  كل موديل من هذه 
املوديالت تم تصميمه خصيًصا لتلبية احتياجات قطاعات االستخدام 

التجاري املحددة. يف األسواق التجارية العامة، نجد أن محركات القوارب 
الخارجية هذه عادًة ما تتعرض لظروف استخدام صعبة يف املياه التي 

تحتوي عىل كميات كبرية من الطني/الطمي واملخلفات العامئة، باإلضافة 
إىل الوقود الذي يحتوي عىل الكربيت أو الرصاص، إلخ. وبفضل الخربة 

يف تطوير محركات القوارب الخارجية املخصصة لالستخدام التجاري عىل 
مدى سنني طويلة وذلك ملجابهة الضغوط التي تفرضها ظروف االستخدام 

املحددة تلك، اكتسبت ياماها خربتها الهندسية الواسعة.
إن الخطوات املتبعة واملعتمدة يف مكافحة التآكل التي تم العمل بها 

أثناء تصنيع املوديالت الخاصة بنا واملصممة الستخدامها يف املناطق ذات 
مياه تحتوي عىل كميات كبرية من الطني/الطمي هي خري مثال عىل هذه 

الخربة. يف هذه الحالة، يتم تحقيق أفضل املستويات يف مقاومة التآكل 
وذلك باستخدام قطع مطلية بالكروم يف منطقة إدخال املياه املوجودة 

يف مضخة املياه. وقد تم أيًضا استخدام طبقة من نفس طالء الكروم عىل 
حلقات املكبس أيًضا.

تتوفر ميزة أخرى يف املوديالت بقوة 75 حصان وما بعدها وهي اعتامد 
كاتم صوت مطيل بأكسيد األملنيوم. والجدير بالذكر هنا، أن املوديالت 
املخصصة لالستخدام التجاري الخاصة بنا قد يتم عادة استخدامها مع 

وقود بجودة غري مناسبة ويحتوي عىل كميات صغرية من الكربيت و/أو 
الرصاص، لذا يتم استخدام طريقة املعالجة باألملنيوم ذو التأثري األنودي 

للمساعدة يف الحيلولة دون حدوث التآكل يف ممرات العادم والناجم عن 
وجود هذه العنارص.

باإلضافة إىل ذلك، يتم استخدام طالء أكسيد األملنيوم أيًضا لتعزيز خاصية 
 F150F مقاومة التآكل يف الهيكل السفيل من موديالت الفئة الكبرية

.F200B و
وللميض قدًما نحو تحقيق املزيد من النجاح، ستستمر ياماها يف تلبية 

احتياجات العمالء والعمل عىل تحسني املوديالت ذات 4 أشواط املخصصة 
لالستخدام التجاري الخاصة بنا كام سنسعى إىل توسيع نطاق هذه التشكيلة.

*يرجى االنتباه إىل أن موديالت ياماها ذات 4 أشواط واملخصصة لالستخدام التجاري قد 
ُصممت مبواصفات تتوافق مع األنظمة املحددة املتعلقة باالنبعاثات يف الدول التي يجري 

استخدامها وبيعها فيها. وقد ال تتوفر أيًضا بعض (أو جميع) املوديالت وذلك نتيجة لألنظمة 
املتعلقة باالنبعاثات واملعمول بها يف أماكن داخل مناطق معينة.

حلقة مكبس مضادة للتآكل
تم اعتامد حلقات مكبس مضادة 
للتآكل وذلك لحامية املحرك من 

الوقود ذو الجودة املنخفضة 
والذي يحتوي عىل ماديت الرصاص 

والكربيت.

مضخة مياه مطلية بالكروم
تعمل مضخة املياه املطلية بالكروم 

عىل مقاومة التآكل الناجم عن املياه 
املوحلة.

كاتم صوت مطيل بأكسيد األملنيوم
يعمل كاتم الصوت املطيل بأكسيد 

األملنيوم عىل مكافحة التآكل الناجم 
عن وجود ماديت الرصاص والكربيت 

املوجودين يف الوقود ذو الجودة 
املنخفضة.

املزايا الرئيسية ملوديالت ياماها املخصصة لالستخدام التجاري

طبقة داخلية/خارجية
مطلية بأكسيد األملنيوم

موديالت املحركات ذات 4 أشواط واملخصصة لالستخدام التجاري برسومات جديدة كلًيا!
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نصيحة حول خدمة املركز الواحد

جهاز اختبار اإلشارة
يف الوقت الراهن، تعمل أقسام الخدمة يف رشكة ياماها موتور YMC بشكٍل فّعال عىل تحسني أساليب الخدمة وتطوير األدوات واألجهزة للقيام بعمليات فحص محركات القوارب الخارجية 

وصيانتها وتصليحها بشكٍل أسهل.
يف هذا العدد، نود أن نقدم لكم «جهاز اختبار اإلشارة» الذي تم إطالقه يف العام املايض. والذي سبق للكثري منكم قراءته يف دليل ورشة العمل، ولكننا نود أن نقوم برشحه مرة أخرى هنا.

نقاط حول تنبيهات االستخدام الصحيحكيفية استخدام جهاز اختبار اإلشارةما هو جهاز اختبار اإلشارة؟
محركات القوارب الخارجية املزودة بنظام حقن الوقود تتضمن وحدة 

تحكم باملحرك (ECU) وعدد من األجزاء اإللكرتونية األخرى التي 
تساعد يف دورانها. إن جهاز اختبار اإلشارة هو جهاز يتم استخدامه جنبًا 

إىل جنب مع نظام التشخيص من ياماها (YDIS) الختبار وحدة التحكم 
باملحرك ECU والتأكد مام إذا كانت ترسل و/أو تستقبل اإلشارات بشكٍل 

صحيح.
يحتوي جهاز االختبار عىل ثالث إشارات دخل ميكن استقبالها من وحدة 

التحكم باملحرك ECU عرب املستشعرات واملفاتيح: سواء أكان محرك 
القارب الخارجي وضغط املحرك ودرجة حرارة املحرك يف وضع التشغيل 

أو اإليقاف. فمن خالل تبادل اإلشارات القادمة من األجزاء املختلفة 
للمحرك مع إشارات جهاز اختبار اإلشارة، ميكننا التأكد مام إذا كانت 

األجزاء تعمل بشكل صحيح أم ال.
يوجد هناك نوعان من إشارات الخرج التي تعمل وحدة التحكم باملحرك 

ECU عىل توليدها لتقوم أجزاء املحرك املختلفة بوظائفها: إشارات 
بقدرة 5 فولت وإشارات بقدرة 12 فولت. ميكننا معرفة ما إذا كانت 
اإلشارات تعمل بشكٍل صحيح أم ال، وذلك عن طريق مشاهدة ضوء 

LED املوجود عىل جهاز اختبار اإلشارة.
ميكن استخدام جهاز اختبار اإلشارة بشكٍل مستقل، إال أنه يعد من 

السهل الحكم عىل وجود عطل يف املحرك أم ال إذا قمت باستخدامه 
جنبًا إىل جنب مع «شاشة املراقبة» الخاصة بنظام التشخيص من ياماها 

YDIS أو وظائف «االختبار الفّعال».

لرشح طريقة استخدامه، دعونا نقوم بإجراء اختبار عىل املستشعرات 
الحرارية من الطراز F115A كمثال (التفاصيل يف دليل ورشة العمل 

.(14-03
قم بتوصيل املحول 1 بجهاز اختبار اإلشارة ثم قم بإدخاله يف طرف  1)

توصيل املستشعر الحراري.
(2  TEMP إىل موضع درجة الحرارة MODE قم بإدارة مفتاح الوضع

وقم بتبديل مفتاح درجة الحرارة TEMP من املستوى العايل 
.LOW إىل املستوى املنخفض HIGH

تحقق لرتى ما إذا كانت شاشة املراقبة الخاصة بنظام التشخيص من  3)
ياماها YDIS تقوم بعرض درجة الحرارة العالية HIGH: 110°م 

ودرجة الحرارة املنخفضة LOW: 60°م.
إذا كانت قراءات درجة حرارة املاء ترتاوح ضمن نطاقات التقييم،  4)

فذلك يعني أن املستشعر الحراري ال يعمل بالشكل الصحيح.

هذا الجهاز غري مقاوم للامء. •
هذا الجهاز مخصص لالستخدام مع محركات القوارب الخارجية فقط.  •

ال تعمد إىل استخدامه مع الزوارق الشخصية أو مع املنتجات األخرى.
<نقاط>

استخدم وظيفة فحص املحرك الخاصة بنظام التشخيص من ياماها 
.YDIS

كافة املعلومات الرضورية الستخدام جهاز اختبار اإلشارة متوفرة يف نظام 
التشخيص من ياماها YDIS، وتتضمن مواضع املستشعرات واملوصالت 
والخطوات التي يجب اتباعها يف االختبار ونطاقات التقييم ومخططات 

توصيل األسالك الكهربائية.
نحن نعتقد بأن أسهل طريقة لفحص وصيانة نظام حقن الوقود هي 
استخدام وظيفة فحص املحرك الخاصة بنظام التشخيص من ياماها 

YDIS وجهاز اختبار اإلشارة مًعا، لذا يرجى االستفادة منهام.
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http://global.yamaha-motor.com/business/waverunner/

http://global.yamaha-motor.com/business/outboards/index.html.اسمحوا يل بالتعريف عن نفيس باختصار .Chantey مرحبًا بكم، جميًعا! أنا أدعى تاكومي نوموتو وأنا املحرر الجديد للنرشة اإلخبارية
منذ انضاممي لياماها، عملت يف عدٍد من املجاالت مبا يف ذلك املبيعات والتخطيط يف مجال أعامل تجارة املحركات البحرية الخاصة بنا 

والتسويق لجنوب رشق آسيا والرشق األوسط.
عىل الرغم من أن ذلك قد يبدو معروفًا، إال أننا يف أقسام التسويق يف ياماها نؤمن بأن جوهر عملنا يكمن يف إيجاد حلقة وصل تربط الناس 

فيام بينهم، كام وآمل أن تكون Chantey مبثابة أداة للمساعدة يف دعم التواصل عن قرب بني ياماها وموزعيها ووكالئها!
الرجاء عدم الرتدد يف االتصال يب حتى أمتكن من إعالم اآلخرين باألسواق لديكم من خالل هذه النرشة اإلخبارية!

يف 29 من نوفمرب من عام 2014، عقدت رشكة ياماها 
 (YMCIS) CIS موتور ذات املسؤولية املحدودة

اجتامًعا للذكرى العارشة لوكالئها يف موسكو، حيث انضم 
ممثلون عن 134 وكالة تحمل العالمة التجارية الحرصية 

لرشكة ياماها من جميع أنحاء روسيا وكازاخستان.
حرض رئيس رشكة ياماها موتور املحدودة 

(YMC) السيد هريويويك ياناغي وعدد من 
الضيوف املشاركني من رشكة YMC الذين 

احتفلوا بهذا االجتامع األبرز.
 YMCIS أعرب رئيس رشكة ياماها موتور

السيد توشييا كاوانو عن امتنانه للجميع مشريًا 
إىل األعامل التجارية التي قدمتها ياماها يف 
املنطقة والتي تطورت بشكٍل ملحوظ عىل 

مدى 10 سنوات األخرية موضًحا يف سياق ذلك 
التحديات التي تنتظرهم.

واجهت روسيا العديد من املتغريات الصعبة 
عىل صعيد البيئة التجارية يف عام 2014، إال 
أنه يف االجتامع، قدمت ياماها مجموعة من 

يف الفرتة الواقعة ما بني 30 من نوفمرب إىل 4 من ديسمرب من عام 2014، قام 
موزع رشكة ياماها موتور يف تركيا، رشكة بورال لالستثامر وتجارة اآلالت (بورال)، 

وعرشة آخرين من ماليك الوكاالت بزيارة لليابان. قامت املجموعة بزيارة مجمع 
االتصاالت الواقع يف املقرات الرئيسية لرشكة ياماها موتور YMC، حيث قدم موزع 

رشكة بورال عروًضا إيضاحية عىل مرأى أكرث من 50 موظف من رشكة ياماها كام 
قام خاللها برشح مجريات السوق الرتكية وأوضاعه الحالية. من ثم، وكجانٍب من 

جولتهم يف مرافق ياماها، قاموا خاللها بزيارة مصنع فوكوروي الجنويب حيث يجري 
تصنيع محركات ياماها الخارجية. وللتعبري عن مدى امتنان ياماها وتقديرها للوكالء 
الذي يقومون بتقديم العالمة التجارية ياماها وإيصال محركات القوارب الخارجية 
للزبائن للعديد من السنوات، فقد اصطف ما يقارب من 100 موظف يعملون يف 

رشكة ياماها الستقبال الفريق عىل مدخل املصنع. فوجئ أصحاب رشكة بورال وماليك 
الوكاالت بهذه املبادرة، معربني عن شعورهم بالتقدير مقابل جهودهم التي بذلوها 

عىل مدى سنوات العمل. 
من خالل املساهمة يف تحسني مفهوم العمل الجامعي والتواصل املستمر مع املوزعني 
والوكالء، إلخ، باعتبارهم نافذة عىل السوق، ستستمر رشكة ياماها موتور بالعمل عىل 

تقديم أفضل املنتجات والخدمات لكسب رضا العميل بشكٍل أكرب.

يف الفرتة الواقعة ما بني 20 من نوفمرب إىل 2 من ديسمرب من عام 2014، 
تم عقد فعالية ترفيه بحرية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة برعاية 

العائلة املالكة لالحتفال بالعيد الوطني الثالث واألربعون. شارك موزع 
ياماها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، رشكة اليوسف موتورز ذات 
املسؤولية املحدودة، يف الفعالية لتعزيز عنرص السالمة يف املياه وذلك 

بتوفري سرتات النجاة وغريها املزيد.
تم عقد هذه الفعالية يف موقعني؛ يف ديب ويف إمارة الفجرية التي تقع يف 

الجزء الشاميل الرشقي من البالد. يف ديب، تم تقديم عروض لراكبي الزوارق 
الشخصية والقوارب وشارك ما يقارب أكرث من 156 من راكبي الزوارق 

و 74 زورق يف محاولة لتسجيل رقم جديد يف سجل غينيس لألرقام 
القياسية. كان ما يقارب من 80% من القوارب الشخصية املشاركة هي 

من موديالت ياماها. أما يف الفجرية، فقد قام 14 من راكبي الزوارق 

(7 من الذكور و 7 من اإلناث) بجولة بحرية ملسافة طويلة تبلغ 68 كم.
كانت األجواء الحامسية حارضة يف الفعاليات إضافة إىل حضور العديد 
من الصحف املحلية ووسائل اإلعالم التي أجرت العديد من املقابالت 

وقامت بتغطية الحدث. ستستمر ياماها وموزعيها يف القيام بأنشطة تعزيز 
السالمة والعمل عىل نرش ثقافة استخدام الزوارق الشخصية.

السياسات واالسرتاتجيات وقامت برشحها لتحقيق املزيد 
من النجاح يف املستقبل وذلك من خالل التعامل عن قرب 

مع الوكالء.
أعرب الوكالء الحارضين عن فهمهم وتبنيهم لروح التعاون 

وتجديد العزم للعمل للسنوات 10 القادمة.

YMCIS املوزعون والوكالء القادمون من تركيا يف زيارة لليابانانعقاد االجتامع العارش للوكالء يف روسيا برعاية

انعقاد الفعالية البحرية يف اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة

جولة إخبارية
النشاطات التي يقوم بها املوزعون حول العامل، وغري ذلك

YouTube قناة ياماها للمحركات الخارجية عىل موقع
عرض ملشاهد استخدامات محركات ياماها الخارجية عىل الساحل حول العامل

املوقع اإللكرتوين الخاص بياماها للمحركات الخارجية

قناة ياماها للمحركات الخارجية

WAVERUNNER املوقع اإللكرتوين الخاص مبعجبي

http://www.youtube.com/user/Yamahaoutboardmotors

مالحظات املحررمالحظات املحرر


