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Hino 500 Victor



พบกับ Hino 500 Victor ใหม่!
ได้แล้ววันนี้ ที่ตัวแทนจำาหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ
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Hino 500 Victor

การออกแบบภายนอก
Exterior

การออกแบบภายนอก
ExteriorExterior

กระจังหน้า V shape

บังโคลนขนาดใหญ่

รับกับหัวเก๋งที่สูงขึ้น

กันชนเข้าชุดกับกระจังหน้า 

   ทนทาน แข็งแรง ทรหด 

      เพิ่มประสิทธิภาพการลู่ลม

สื่อถึงพลังและความทนทาน 

พร้อมความสะดวกสบายในห้องโดยสาร

อันเป็นเอกลักษณ์ของฮีโน่

วัสดุสีดำาพิเศษ 

ลดรอยขีดข่วน รอยเปื้อน

กันชนด้านในเสริมโครงเหล็ก

มั่นใจได้ในความแข็งแรง

กันชนแยกชิ้น

กันชนถอดแยกชิ้นได้ สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะส่วน 

เมื่อเกิดความเสียหาย

ระยะด้านหน้าจากตัวรถ 

186 เมตร

ระยะการส่องสว่าง

ของไฟหน้า (ไฟสูง)
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ระยะด้านหน้าจากตัวรถ 

186 เมตร

ไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลกเตอร์ขนาดใหญ่ 

ลำาแสงในการส่องสว่างกว้างและพุ่งไกลยิ่งขึ้น 

ซีลยางที่ฝาครอบด้านหลัง

ป้องกันน้ำาเข้าจากช่องระบายอากาศ

ระยะการส่องสว่าง

ของไฟหน้า (ไฟสูง)

พุ่งไกล 80 เมตร กว้าง 17.7 เมตร

ระยะการส่องสว่าง

ของไฟหน้า (ไฟต่ำา)

186 เมตร

80 เมตร

17.7 เมตร

ไฟตัดหมอก

	 ไฟตัดหมอกแยกจากชุดไฟหน้า	

	 เพื่อความสวยงามที่ลงตัว

	 สามารถเปลี่ยนแยกชุด	เมื่อเกิดความเสียหาย	

	 ปลอดภัยในการขับขี่	เมื่อวิ่งผ่านเส้นทางหมอกหนา	

บันไดหัวเก๋ง

ผิวหน้าบันไดมองเห็นชัดเจน	

และถูกขยายให้กว้างมากขึ้น	

เพิ่มความปลอดภัยขณะขึ้นและลงหัวเก๋ง

(รุ่น	FM1AK1B,	FM2PK1B)

ผิวหน้าบันได

ทางหลังถนน (ON-ROAD)

ทางถนนขรุขระ 

(OFF-ROAD)
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Hino 500 Victor

การออกแบบภายใน
InteriorInterior

เบาะนั่งแบบ 3 ที่นั่ง
สำาหรับรถรุ่นทั่วไป

เบาะนั่งแบบ 2 ที่นั่ง
สำาหรับรถหัวลาก

เบาะนั่งแบบถุงลมติดตั้งที่ด้านคนขับ เพื่อดูดซับแรงสั่นสะเทือนระหว่างการขับขี่ 

เรือนไมล์

การออกแบบภายใน
Interior

เบาะนั่ง

แผ่นรองนั่งใหม่ 

เพิ่มความสะดวกสบาย

ปรับเอียงได้มากขึ้น

เหมาะสมกับการใช้งาน

ระยะเลื่อนเบาะเพิ่มขึ้นจาก 

157 มม.  180 มม.

จัดวางมาตรวัดและเกจต่างๆ และหน้าจอ LCD อย่างลงตัว ชัดเจน สบายตา

เกจวัดแรงดันลม
มาตรวัดความเร็ว รอบเครื่องที่เหมาะสม

ในการเปลี่ยนเกียร์

รอบเครื่องที่อันตราย

ทาโคมิเตอร์

ไฟเตือน

หน้าจอ	LCD
 ระดับน้ำามัน
 ความร้อน 

		เครื่องยนต์
 ระยะทางวิ่ง/ทริป

สวิตช์ปรับระดับไฟหน้า
ไฟหน้าปรับระดับได้	5	ระดับ	

โดยคนขับสามารถเลือกระดับตามความเหมาะสม

กับการบรรทุกและสภาพการใช้งาน

เสริมให้การออกตัวบนทางชัน

เป็นเรื่องง่าย

ยืดอายุการใช้งานคลัชต์
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Modern Innovation
มิเตอร์บันทึกชั่วโมงการทำางานเครื่องยนต์

ทำาให้ทราบระยะที่ควรเข้ารับการบำารุงรักษา	

เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุดของตัวรถ

ฟังก์ชั่นเสริมสมรรถนะ

ประหยัดน้ำามันขณะวิ่งทางราบ	

สวิตช์เร่งเครื่อง

อัตโนมัติ (Idle up) 

สวิตช์เลือกโหมดประหยัด

น้ำามันเชื้อเพลิง (Eco run)

ช่องเก็บสัมภาระ

ในห้องโดยสาร

ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ

พร้อมฝาปิด

ช่องเก็บสัมภาระพร้อมฝาปิด

ในตำาแหน่งกลาง

พร้อมที่วางแก้วน้ำา

(เฉพาะรุ่นหัวลาก)

ช่องเก็บสัมภาระ

ด้านข้างประตู	

ซ้าย-ขวา

ช่องเก็บตรงคอนโซลกลาง	

พร้อมที่วาง

แก้วน้ำาแบบเลื่อนเก็บได้

ไฟส่องสว่าง

ภายในห้องโดยสาร

หลอดไฟแบบ	LED	อายุการใช้งาน

ยาวนานขึ้น	และออกแบบโคมใหม่

ให้มีความสว่างสูงสุด

ก้านยกดัมพ์

มีระบบล็อกที่หัวคันโยก	

เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

แผงคอนโซลกลาง

วิทยุ	

CD+MP3

ช่องเก็บสัมภาระช่องลมแอร์ IQ-san

สวิตช์แอร์ที่วางแก้วน้ำา

แผงกรองอากาศแอร์ 

ภายในห้องโดยสาร
แผ่นกรองอากาศภายนอก	

และภายในแบบทำาความสะอาดได้	

เพิ่มสมรรถนะการกรองอากาศและ

ยืดอายุการใช้งานแผงคอยล์เย็น

เสริมให้การออกตัวบนทางชัน

เป็นเรื่องง่าย

ยืดอายุการใช้งานคลัชต์
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Hino IQ-san

เทคโนโลยีของ IQ-sanเทคโนโลยีของ IQ-san

คือ อุปกรณ์มาตรฐานติดรถ

 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่

 เพิ่มความปลอดภัยและประหยัดน้ำามัน

 เป็นระบบช่วยในการบริหารจัดการการใช้รถ

ฮีโน่จะจ่ายค่าบริการรายเดือนให้ลูกค้าใช้งานฟรีในปีแรก

ประโยชน์ของ IQ-san

1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่  (มีระบบการให้คะแนน 
 และให้คำาแนะนำาผู้ขับขี่ ผ่านทั้งทางกล่องในตัวรถ 
 และรายงานประจำาวัน ทำาให้การขับดีขึ้นได้ ถ้านำาไป 
 ปรับปรุงการขับรถ)

2. เพิ่มความปลอดภัยและประหยัดน้ำามัน  (มีเสียงเตือน 
 ความปลอดภัย และแจ้งเตือนบริเวณที่เกิดอุบัติเหต ุ
 บ่อยครั้ง การขึ้นหน้าจอคันเร่งที่สัมพันธ์กับความเร็ว  
 เพื่อรักษาให้การใช้คันเร่งอยู่ในระดับที่เหมาะสม)

3. ช่วยบริหารจัดการการใช้รถ   (ผู้คุมสามารถดูตำาแหน่ง 
 ของรถได้บนหน้าจอและบริหารจัดการได้อย่าง 
 ง่ายดาย)

1. มีเสียงเตือนผู้ขับขี่ให้ขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย
  แจ้งเตือนด้านความปลอดภัยสุ่มทุกคร้ังท่ีบิดกุญแจ 
  เปิดเครื่อง
  มีเสียงเตือนเม่ือเร่งความเร็วผิดปกติ เบรกกะทันหัน 
  และอื่นๆ
  ส่งเสียงเตือนในบริเวณเส้นทางที่เกิดอันตรายบ่อย

2. มีระบบ Training mode เพื่อฝึกคนขับให้ขับอย่าง 
 มีประสิทธิภาพ
  ระบบฝึกขับรถ ระบบแรก และระบบเดียวของ GPS  
  ในเมืองไทย โดยนำาเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเจ้าแรก  
  และเจ้าเดียวมาให้บริการ
  ใช้งานง่าย เพียงขับตามปกติและปฎิบัติตามคำาแนะนำา 
  แค่นี้ก็จะทำาให้เกิดผลที่เห็นได้ชัด

3.  มีระบบแจ้งเตือนผู้คุม หากเกิดกรณีการขับขี่อันตราย

4.  โปรแกรม มีการให้คะแนนและการจัดอันดับผู้ขับขี่

5.  มีปุ่มขอความช่วยเหลือ  (SOS) ซึ่งจะส่งการแจ้งเตือน 
 ขอความช่วยเหลือไปยังผู้คุม
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Hino Guru

‘ขับ’ ให้ ‘เคลียร์’

ขอขอบคุณข้อมูล  www.sanook.com

 กลับมาพบชาวฮีโน่อีกครั้ง แน่นอนว่า Hino Guru ยังคงพร้อมเสิร์ฟสาระน่ารู้ให้ได้ติดตามกันอย่างเช่นเคย ฉบับนี้มาพร้อม

เคล็ดลับการดูแลกระจกรถให้ใสปิ๊ง เพื่อให้ทุกการขับขี่มั่นใจ เพราะวิสัยทัศน์ในการมองเห็นชัดเจน สำาหรับอุปกรณ์ก็หาซื้อไม่ยาก 

แถมราคาไม่น่าห่วง ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆ และทำาตามกันเลยค่ะ

   วิธีที่ 1 ขจัดคราบสกปรก ไร้ปัญหากระจกขุ่นมัว
 หมดปัญหาฝุ่นละอองที่มักกวนใจอยู่เสมอ ด้วยการนำาเกลือหรือแชมพูมาผสมกับน้ำาสะอาด จากนั้นเช็ดให้ทั่วกระจกทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง เพียงเท่านี้กระจกรถของคุณจะใสปิ๊ง มองเห็นระยะใกล้ – ไกล สบายตา

   วิธีที่ 2 กระจกเงาวาววับ เคล็ดไม่ลับจากสิ่งของในบ้าน
 ใครอยากมีกระจกวาววับทำาได้ไม่ยาก ขอเพียงที่บ้านมี ‘เบกกิ้ง โซดา’ และ ‘น้ำาส้มสายชู’ เมื่อได้อุปกรณ์ครบก็อย่ารอช้า นำาทั้งสองอย่าง
มาผสมกัน ก่อนจะนำาไปขัดเงาให้ทั่ว เพียงไม่นานจะพบว่ากระจกรถคันโปรดเกิดเงาวาววับกว่าที่เคย

   วิธีที่ 3 บอกลารอยข่วนกวนใจด้วย ‘ยาสีฟัน’
 ไม่อยากเชื่อว่าไอเท็มประจำาห้องน้ำาจะกลายเป็นตัวช่วยบรรเทารอยขีดข่วนบนกระจกรถได้ 
วิธีทำาก็ไม่ยาก เพียงนำายาสีฟันถูโดยรอบบริเวณที่เป็นรอย จากนั้นให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออก 
เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจแล้วค่ะ

 เคล็ดลับง่ายๆ ที่ Hino Guru นำามาฝากในฉบับนี้ ชาวฮีโน่อย่าลืมทำาตามกัน 

นะคะ คราวนี้ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็มั่นใจ เพราะกระจกใสที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการมองเห็นยามขับรถนั่นเองค่ะ

เคล็ดลับดูแลกระจกใส ไร้ฝุ่นเคล็ดลับดูแลกระจกใส ไร้ฝุ่น
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Event & Activities

 เมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา มร.ชิน นาคามูร่า กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณอำานวย พงษ์วิจารณ์ กรรมการรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) 
จำากัด ร่วมแถลงข่าวแนะนำารถบรรทุกรุ่นใหม่ HINO 500 VICTOR 
ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี
 
 นับเป็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงคร้ังย่ิงใหญ่ของรถ
บรรทุกที่ล้ำาหน้าด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ของตัวรถได้ผ่าน
การทดสอบอย่างสมศักดิ์ศรี ดังนั้น HINO 500 VICTOR คือ นิยาม
ใหม่ของรถบรรทุกที่มีรูปลักษณ์ที่ล้ำาสมัย คุณภาพสูง ทนทาน 
ปลอดภัย และตอบสนองการใช้งานการบรรทุกขนส่งที่หลากหลาย
 
 มร.ชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส 
เซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวว่า กว่าครึ่งศตวรรษที่เราได้ 
เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย  
รถบรรทุกฮีโน่ได้ถูกใช้งานในหลายภาคอุตสาหกรรม และได้เป็น 
ส่วนหนึ่งของการดำาเนินชีวิตคนไทย โดยเริ่มจากการขนส่งสินค้า
ที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน เช่น สินค้าการเกษตร อาทิ ข้าว ผัก ผลไม้ 
เป็นต้น แต่สำาหรับในศตวรรษที่ 21  การขนส่งมีความซับซ้อนและ
มีคุณภาพมากขึ้น ไม่ใช่เพียงการเคลื่อนย้ายสิ่งของโดยรถบรรทุก 
อย่างเดียวเท่าน้ัน แต่เป็นยุคท่ีต้องสามารถตอบสนองความต้องการ 
สูงสุดสำาหรับตลาดในประเทศไทย และยังเป็น Global Concept 
Truck ที่ลูกค้าในเมืองไทยจะได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
 

เปิดตัวรถบรรทุกรุ่นใหม่ เปิดตัวรถบรรทุกรุ่นใหม่ 

 การทำางานนั้นจะผสมผสานระหว่าง GPS กับ Tachograph 
ที่จะทำาให้ทราบถึงการเร่งความเร็ว ความเร็ว การหยุดรถ โดยเป็น
เทคโนโลยีการควบคุมการขับขี่ เวลาการขับขี่ การหยุดรถ ตำาแหน่ง 
และสภาพอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง โดยจะทำาให้ผู้ควบคุม
การขนส่งทราบถึงการเบรกกะทันหัน การขับแบบอันตราย และ
ตำาแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุมาก ซึ่งจะเตือนโดยมีเสียงพูดและคำาสั่ง
แสดงบนหน้าจอ เพื่อสนับสนุนการทำางานทั้งพนักงานขับรถและ
พนักงานคุมรถในด้านข้อมูลสำาหรับความปลอดภัย 
 
 นอกจากผลิตภัณฑ์รถบรรทุกและรถโดยสารแล้ว ฮีโน่ยังมุ่งม่ัน 
สนับสนุนการทำางานของลูกค้าทั่วโลก ซึ่งเรียกว่า “Total Support” 
ซึ่งเป็นการทำากิจกรรมที่ไม่ใช่เพียงในประเทศไทย แต่ยังขยายไป
อีกหลายประเทศทั่วโลก
  
 HINO 500 VICTOR นับเป็นผลิตภัณฑ์หลักเรื่องความ
แข็งแกร่งในตัวสินค้า อีกท้ังยังใส่ความคิดด้านลูกค้า Total Support 
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมแบรนด์ฮีโน่ในประเทศไทยให้สูงขึ้น 
 
 คุณอำานวย พงษ์วิจารณ์ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวว่า แนวคิด
การพัฒนารถบรรทุกฮีโน่ 500 VICTOR คือ รถฮีโน่เป็นผู้บุกเบิก 
และสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถบรรทุกในเมืองไทย ภายใต้นโยบาย 
หลัก QDR คือ คุณภาพสูง มีความทนทาน และเชื่อถือได ้
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จากแนวคิดดังกล่าว ทีมวิศวกรของฮีโน่จึงได้พัฒนารถบรรทุกฮีโน่ 
500 VICTOR ที่รวบรวมจุดเด่นไว้มากมาย ดีไซน์โฉบเฉี่ยวล้ำาสมัย 
ครบครันเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ พัฒนาปรับปรุงเคร่ืองยนต์ให้ 
เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท ด้วยแชสซีใช้เหล็กท่ีแข็งแรง 
ทนทานขึ้น ออกแบบให้สะดวกรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในการ 
ติดตั้งตัวถังและอุปกรณ์พิเศษ สำาหรับด้านความปลอดภัย ฮีโน่ 
VICTOR ทุกรุ่น จะติดตั้งระบบเบรก Full Air Brake และ Air Bag 
เป็นมาตรฐาน พร้อมมี ABS ให้ลูกค้าเลือกใช้อีกด้วย
 
 “จากแนวคิดดังกล่าว ผมม่ันใจว่ารถฮีโน่ VICTOR จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ประกอบธุรกิจขนส่งและ 
โลจิสติกส์ ธุรกิจก่อสร้าง และขนส่งพืชไร่ได้เป็นอย่างดี” 
 
 นอกจากนี้ ฮีโน่ยังได้จัดกิจกรรมเปิดตัวรถบรรทุกใหม่นี้ใน
พื้นที่จังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป 
เพ่ือสร้างความใกล้ชิดและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า 
เพื่อให้ทุกท่านได้พบยนตกรรมใหม่ ขีดสุดแห่งนวัตกรรมพันธุ์แกร่ง
แห่งความภาคภูมิใจของรถบรรทุก ที่มาพร้อมกลยุทธ์การดำาเนิน
ธุรกิจที่ดีแบบ 4G อันประกอบด้วย

 Good Product ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม โดย HINO 500 VICTOR ถือเป็นขีดสุด 

แห่งนวัตกรรมพันธ์ุแกร่งของรถบรรทุกรุ่นใหม่ หัวเก๋งรูปโฉมล้ำาสมัย 
ภายในสะดวกสบายในการขับขี่และโดยสาร ด้วยระบบรองรับแรง
สั่นสะเทือนทั้งที่หัวเก๋งและที่นั่งคนขับ สมรรถนะเยี่ยมยอดด้วย
เคร่ืองยนต์และระบบส่งกำาลังของฮีโน่ แข็งแกร่ง ทนทาน มาตรฐาน 
แชสซีที่สูงขึ้น ออกแบบให้สะดวกรวดเร็วในการต่อตัวถัง พร้อม
ระบบเบรกมาตรฐานความปลอดภัยอีกด้วย

  Good Network ศูนย์บริการซ่อมบำารุงและอะไหล่กว่า 80 แห่ง 
พร้อมช่างและบุคลากรท่ีชำานาญเรื่องรถบรรทุกโดยเฉพาะท่ีให้
บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

  Good Total Support เพราะฮีโน่ถือว่าลูกค้า คือ หุ้นส่วนทาง
ธุรกิจที่สำาคัญที่สุด เราจะต้องช่วยเหลือดูแล โดยไม่ใช่เฉพาะเรื่อง
รถเท่านั้น แต่รวมถึงการปรับปรุงดัดแปลงผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
บุคคลากร และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการทำางาน

  Good Team เป็นระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ฮีโน่ได้มีโอกาส 
รับใช้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ไทยให้เจริญก้าวหน้า เพราะเรามี 
โรงงานผลิตและประกอบรถบรรทุกที่ทันสมัย ทำาให้รถบรรทุกฮีโน่มี
คุณภาพสูงจนเป็นที่ยอมรับของตลาด อีกทั้งยังมีตัวแทนจำาหน่าย
ที่เข้มแข็ง พร้อมให้บริการทุกท่านอย่างเต็มที่
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Event & Activities

 บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด  ผู้จัดจำาหน่าย
รถบรรทุกฮีโน่ รวมถึงอะไหล่และบริการหลังการขาย ดำาเนินธุรกิจ
ในประเทศไทยกว่า 53 ปี ด้วยประสบการณ์ยาวนานที่ตอบสนอง
ความต้องการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย รถบรรทุก
ที่สามารถต่อตัวถังได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งทีมงานวิศวกรฮีโน่
ได้ดำาเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยหลายปีที่ผ่านมา ฮีโน่ได้ทำากิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดและคืนกำาไรสู่สังคมในพื้นที่ต่างจังหวัด  โดยการ 
เล็งเห็นการนำาเทคโนโลยีใหม่มามอบให้กับพ้ืนท่ีต่างจังหวัด 
ในรูปแบบการเปิดประสบการณ์การชมภาพยนตร์ 5 มิติ ที่สามารถ
เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ห่างไกลได้ทั่วประเทศ  
 
 HINO 500 Victor Adventure 5D เป็นโรงภาพยนตร์เคลื่อนที ่
คร้ังแรกในประเทศไทย ด้วยงบประมาณการลงทุนกว่า 10 ล้านบาท 
ใช้ระยะเวลาดำาเนินการกว่า 5 เดือน ในการสร้างสรรค์รถบรรทุก
ที่สามารถต่อตัวถังแบบพิเศษท่ีจะทำาให้ท่านได้สัมผัสกับมิติใหม่

Adventure 5DAdventure 5D
โรงภาพยนตร์ 5 มิติเคลื่อนที่ครั้งแรกในประเทศไทย

แห่งการชมภาพยนตร์ได้ทั่วประเทศ  สำาหรับโรงภาพยนตร์ 5 มิติ 
ตกแต่งและออกแบบภายในเสมือนโรงภาพยนตร์ระดับพรีเมียม 
ด้วยเก้าอี้หนังเคลื่อนไหวระบบ Dynamic 12 ที่นั่ง จอภาพ UHD 
80 นิ้ว พร้อมแว่น 3 มิติ และระบบเสียง Dolby Sound 3D 5.1 
Surround ให้ความรู้สึกเหมือนได้ก้าวเข้าสู่ในโลกของภาพยนตร์
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีระบบแสง ลม และฟองอากาศ เพิ่ม
อรรถรสในการรับชมภาพยนตร์ โดยควบคุมด้วยระบบ Computer  
Multifunction Control 3D ซึ่งในครั้งนี้ฮีโน่ได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรถบรรทุกฮีโน่  HINO 500 Victor ที่สามารถ 
เดินทางไปได้ทุกสภาพถนนทั่วประเทศ ผ่านอุปสรรคมากมาย 
โดยเริ่มเดินทางจากเมืองหลวงไปยังภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย 
ผ่านสถานที่สำาคัญตามจังหวัดต่างๆ อาทิ เสาชิงช้า ทุ่งดอก
กระเจียว แหลมพรหมเทพ รวมถึงเทศกาล วัฒนธรรม และ
ประเพณีที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทย  เช่น เทศกาลกินเจ แห่ผีตาโขน 
เป็นต้น โดยระหว่างการรับชมท่านจะได้สัมผัสถึงความสมจริงใน
ระบบภาพยนตร์ 5 มิติ 
 
	 บริษัท	ฮีโน่	มอเตอร์สเซลส์	(ประเทศไทย)	จำ�กัด		พร้อมนำ� 
HINO	500	Victor	Adventure	5D		โรงภ�พยนตร์	5	มิติเคล่ือนท่ี 
คันแรกของประเทศไทย	ออกเดินท�งทำ�กิจกรรมท�งก�รตล�ด 
และกิจกรรม	 CSR	 ไปยังภูมิภ�คต่�งๆ	 ทั่วประเทศตลอดปี		 
โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ยใดๆ	ทั้งสิ้น	และห�กท่�นใดต้องก�รเปิด
ประสบก�รณ์ใหม่ร่วมกับฮีโน่	 ส�ม�รถติดต�มข่�วส�รก�ร 
จัดกิจกรรมได้ท�ง	www.hinothailand.com	แล้วพบกันค่ะ
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Hino Tips

บัญญัติ 10 ประการบัญญัติ 10 ประการ 

คิดวางแผนก่อนเดินทาง

1. ไม่ควรติดเครื่องยนต์เดินเบาโดยไม่จำาเป็น

2. ออกรถและเร่งเครื่องอย่างนุ่มนวล

3. เลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับความเร็วและการบรรทุก

4. รักษาความเร็วรถให้สม่ำาเสมอขณะขับขี่บนถนนปกติ

5. รักษาความเร็วรถที่ 60 -70 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะช่วยลดแรงต้านทานลมปะทะ

6. ลดความเร็วรถโดยปล่อยคันเร่ง เพื่อให้เครื่องยนต์ช่วยหน่วงความเร็ว

7. ตรวจเช็คลมยางสม่ำาเสมอและรักษาลมยางให้ได้มาตรฐาน

8. ทำาความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำาเสมอ

9. เปลี่ยนถ่ายน้ำามันเครื่องตามระยะที่กำาหนด

10. บรรทุกน้ำาหนักที่เหมาะสม 

 และไม่ควรปรับแต่งปั๊มน้ำามันเชื้อเพลิงสูงกว่ากำาหนด

ตรวจสอบสิ่งกีดขวาง

รอบๆ ตัวรถ

เอาที่รองล้อออก

ตรวจสอบเบรกมือ

ปรับเบาะนั่งและตำาแหน่งพวงมาลัย

ให้เหมาะสม

ปรับกระจกข้าง

ซ้าย ขวา หน้า หลัง

ล็อกประตู

คาดเข็มขัดนิรภัย

เปิดสวิตช์กุญแจ

ในตำาแหน่ง ON

ปรับหัวคันเกียร์

อยู่ในตำาแหน่งว่าง

เหยียบคลัชต์ให้สุด

กดแตร 1 ครั้ง

การสตาร์ทเครื่องยนต์

ควรขึ้นนั่งก่อน

เหยียบคลัชต์

ออกตัวเกียร์ 1 เท่านั้น

(ออกด้วยความนุ่มนวล)

รอบปานกลาง (แถบสีเขียว)

ทดสอบเบรก

ที่ความเร็วประมาณ

5-10 กิโลเมตร/ชั่วโมง

การเตรียมการรถ
ก่อนใช้งาน การสตาร์ท

เครื่องยนต์ การออกตัวรถ

เพื่อการขับรถประหยัดเชื้อเพลิงเพื่อการขับรถประหยัดเชื้อเพลิง
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ขอขอบคุณข้อมูล  www.jobsdb.com

         4. ขออ้าง ‘เวลาไม่พอ’
 เวลาท่ีทุกคนมีเท่ากัน คือ 24 ช่ัวโมง แต่หลายคนก็กลับ
ยกข้ออ้างเรื่องเวลาที่มีน้อยเกินไปจนทำาให้ไม่ได้พักผ่อน ซึ่งปัญหานี ้
แก้ได้โดยการจัดสรรเวลาให้ดี ให้ความสำาคัญกับการพักผ่อนให้เพียงพอ 
เพราะร่างกายต้องถูกใช้งานหนักทุกวัน อีกท้ังคุณจะได้มีสุขภาพร่างกาย 
ท่ีแข็งแรง แถมโรคภัยไม่ถามหาเอาได้ง่ายๆ อีกด้วย 

Self Development

4 พฤติกรรมทำ�ร้�ยสุขภ�พคนทำ�ง�น

 สวัสดีค่ะชาวฮีโน่ Self Development กลับมาพร้อมสาระดีๆ เพื่อเอาใจคนทำางานโดยเฉพาะ ซึ่งฉบับนี้เรามี 

4 พฤติกรรมสุดเสี่ยงที่อาจทำาร้ายสุขภาพคนทำางานโดยไม่รู้ตัว ใครที่เข้าข่ายอย่ารอช้า รีบ Check List และ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยด่วน

4 พฤติกรรมทำาร้ายสุขภาพคนทำางาน

1.  ดื่มกาแฟแทนน้ำา
 เครื่องดื่มยอดฮิตของคนทำางาน เพราะความเชื่อที่ว่า
จะช่วยทำาให้หายง่วง  นั่นทำาให้หลายคนเลือกดื่มกาแฟ
แทนน้ำาเปล่า ซึ่งรู้หรือไม่คะว่าการดื่มกาแฟในปริมาณมากเกินไป 
จะส่งผลต่อสุขภาพ เพราะแม้ว่าตาจะสว่าง พร้อมทำางานอยู่เสมอ  
แต่ผลจากกาเฟอีนอาจทำาให้ร่างกายไม่สามารถปรับเวลานอน 
ให้เป็นปกติได้ เป็นผลทำาให้ร่างกายอ่อนเพลียไม่กระฉับกระเฉง

         2. ตกบ่าย ง่วงตลอด
 หลังจากม้ือกลางวัน หลายคนมักบ่นประโยคยอดฮิต 
‘หนังท้องตึง หนังตาหย่อน’ อาการน้ีสามารถแก้ไขได้ง่ายๆ 
เพียงแค่ลองเลือกทานโปรตีนในปริมาณท่ีมากกว่าแป้งและน้ำาตาล 
ในทุกมื้ออาหาร เพียงเท่านี้คุณก็สามารถบอกลาอาการหนังตาหย่อน
ช่วงบ่ายได้แล้วค่ะ

                3. ติดโทรทัศน์
  หลังจากโหมงานหนักมาทั้งวัน พอถึงบ้านคุณอาจ
เลือกทำากิจกรรมคลายเครียดโดยการดูโทรทัศน์ แต่บางคนกลับให้เวลา 
กับมันมากเกินไป จนไม่ได้พักผ่อน ดังนั้น อย่าลืมจัดสรรเวลาให้ 
พอเหมาะ เพื่อเพิ่มเวลาพักผ่อนโดยการนอนนั่นเอง
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Dealer Network

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

มิตรสยาม กิ่งแก้ว  สมุทรปราการ  02-784-5999  

ฮีโน่ ปทุมธานี  ปทุมธานี  02-516-8905-9

นิวแมน รังสิต  ปทุมธานี  02-516-5050-7

ชัยรัชการ กรุงเทพ  สมุทรปราการ  02-312-5555

ชัยรัชการ กรุงเทพ (วิภาวดี)  กรุงเทพฯ  02-272-2081

ชัยรัชการ กรุงเทพ (บางบัวทอง)  นนทบุรี  02-191-7071-5

ชัยรัชการ พระราม 2  สมุทรสาคร  034-441-555

ซุ่นหลี มหาชัย  สมุทรสาคร  034-403-999

ซุ่นหลี เทพารักษ์  สมุทรปราการ  02-752-5100

ซุ่นหลี สมุทรปราการ  สมุทรปราการ  02-703-1022-9

ชัยรัชกิจ สมุทรสงคราม  สมุทรสงคราม  034-713-900-4

สหพัฒน์ นครปฐม  นครปฐม  034-254-035-8

ตั้งฮั่วซิง นครปฐม  นครปฐม  034-254-272

ไทยรุ่งเรือง อยุธยา  อยุธยา  035-200-988-90

ไทยฮีโน่ อยุธยา  อยุธยา  035-257-005-006

ภาคเหนือ

ไทยฮีโน่ นครสวรรค์  นครสวรรค์  056-221-771

นิวแมน สุโขทัย  สุโขทัย  055-620-740-1

นิวแมน กำาแพงเพชร  กำาแพงเพชร  055-799-534-5

นิวแมน แม่สอด  ตาก  055-801-609-10

อลีนกิจ เพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์  056-771-066-8

ฮีโน่ พิษณุโลก  พิษณุโลก  055-289-000

ฮีโน่ อุตรดิตถ ์  อุตรดิตถ์  055-817-826

ชัยรัชการ เชียงใหม่  เชียงใหม่  053-248-464

เชียงแสง ลำาปาง  ลำาปาง  054-325-271-3

เชียงแสง ลำาปาง (เถิน)  ลำาปาง  054-244-172-3

เชียงแสง แพร ่  แพร่  054-650-745-7

เชียงแสง น่าน  น่าน  054-711-833

เชียงแสง เชียงราย  เชียงราย  053-774-995-6

เชียงแสง พะเยา  พะเยา  054-484-282-3

เชียงแสง ลำาพูน  ลำาพูน  053-552-226-8

ภาคตะวันออก

สหกล ชลบุรี  ชลบุรี  038-382-565, 038-381-103

สุเทพ มอเตอร์ ระยอง  ระยอง  038-873-817-20

นิวแมน จันทบุร ี  จันทบุรี  039-339-538-41

นิวแมน ชลบุร ี  ชลบุรี  038-263-671-3

นิวแมน ชลบุรี (บ่อวิน)  ชลบุรี  038-350-043-45

นิวแมน พนมสารคาม  ฉะเชิงเทรา  038-553-500

มิตรสยาม ชลบุรี  ชลบุรี  02-784-5999 

ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด สาขาชลบุรี   ชลบุรี  038-190-666, 038-109-241-46   

ภาคกลาง

ไทยรุ่งเรือง ลพบุร ี  ลพบุรี  036-785-334-7

ไทยรุ่งเรือง อ่างทอง  อ่างทอง  035-850-700-2

ไทยรุ่งเรือง สระบุร ี  สระบุรี  036-329-300-2

หลักเมือง สุพรรณบุร ี  สุพรรณบุรี  035-523-401-3

ฮีโน่ กาญจนบุรี  กาญจนบุรี  034-636-392-5

นิวแมน สิงห์บุร ี  สิงห์บุรี  036-813-647-9

ชัยรัชการ เพชรบุร ี  เพชรบุรี  032-425-925

ชัยรัชการ ราชบุร ี  ราชบุรี  032-316-900-2

ภาคใต้

ชัยรัชกิจ หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์  032-544-590-1

ชัยรัชการ ชุมพร  ชุมพร  077-576-100-3

ทรงพร สุราษฎร ์  สุราษฎร์ธานี  077-200-755-9

ทรงพร สุราษฎร์ (เวียงสระ)  สุราษฎร์ธานี  077-951-555-9

ทักษิณยนตรการ ทุ่งสง  นครศรีธรรมราช  075-420-603-4

ฮีโน่ ตรัง  ตรัง  075-217-044-6

แสงรุ่ง ภูเก็ต  ภูเก็ต  076-261-083-4

แสงรุ่ง กระบี ่  กระบี่  075-619-206

ลีมอเตอร์ หาดใหญ ่  สงขลา  074-364-078-80

ฮีโน่ ปัตตาน ี  ปัตตานี  073-319-170-4

ฮีโน่ ยะลา  ยะลา  073-241-534-5

ทักษิณยนตรการ หาดใหญ่ 

 สงขลา  074-457-802-7

ตัวแทนจำาหน่าย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เทพนคร โคราช  นครราชสีมา  044-952-444

เทพนคร โคราช (ปากช่อง)  นครราชสีมา  044-328-888 

ช. ทวี อุดร  อุดรธานี  042-340-400-4

ช. ทวี เลย  เลย  042-833-090-1

ช. ทวี หนองคาย  หนองคาย  042-990-699-700

ช. ทวี หนองบัวลำาภู  หนองบัวลำาภู  042-378-051-2

ช. ทวี กาฬสินธุ ์  กาฬสินธุ์  043-891-800-1

เจริญศรี สกล  สกลนคร  042-714-240-3

เจริญศรี สกล (สว่างแดนดิน)  สกลนคร  042-737-377

เจริญศรี นครพนม  นครพนม  042-522-857

เมืองทอง ร้อยเอ็ด  ร้อยเอ็ด  043-512-192-6

เมืองทอง อุบล  อุบลราชธานี  045-475-555-62

รวมทวี ขอนแก่น  ขอนแก่น  043-333-525-32

รวมทวี ขอนแก่น (ชุมแพ)  ขอนแก่น  043-311-488

รวมทวี มุกดาหาร  มุกดาหาร 042-639-362-4 

ฮีโน่ ชัยภูมิ  ชัยภูมิ  044-834-065-6

เมืองทอง โคราช  นครราชสีมา  044-352-401-5

เมืองทอง สุรินทร์  สุรินทร์  044-713-921-2

เมืองทอง บุรีรัมย์  บุรีรัมย์  044-690-197-9

ฮีโน่ มหาสารคาม  มหาสารคาม  043-777-840

ฮีโน่ มหาสารคาม (เชียงยืน)  มหาสารคาม  093-527-2277, 093-527-2288
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