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HINO 72841 (FS)

Aiming for the ideal heavy-duty truck

How far can we take “reliability” when we speak of trucks? We believe the HINO 700 Series of heavy-duty trucks has a clear answer to 

this question. With engines that are designed with the aim of delivering good fuel efficiency and low emissions, it provides powerful driving 

performance, high durability, transport quality, and flexible body-building capability, as well as comfort. The HINO 700 Series has been 

designed to be endowed with levels of performance and reliability through tests repeated many times to develop the “ideal” heavy-duty 

truck based on data gathered from various countries around the world. But it is not only enhancing the potential of its products that HINO 

pursues. As a solid business partner, we constantly ask ourselves, “How can we meet our customers’ needs and continue to deliver high 

levels of satisfaction?” And because the answer to this question—HINO’s after-sale support system—comes with the HINO 700 Series,  

we hope it will remain a trusted partner for you as a worthy champion of reliability.

إىل أي مدى ميكننا إيجاد "املوثوقية" عند الحديث عن الشاحنات؟ إننا نؤمن بأن سلسلة شاحنات الخدمة الشاقة HINO 700 لديها إجابة واضحة 
عىل هذا السؤال. إنها تقدم أداء قيادة قوي ومتانة عالية وجودة نقل وبنية جسم مرنة إىل جانب الراحة وذلك بفضل املحركات املصممة إلعطاء 

كفاءة يف استهالك الوقود وإنبعاثات غازية منخفضة. تم تصميم سلسلة HINO 700 لتكون عىل مستويات من األداء واملوثوقية من خالل اختبارات 
أجريت عدة مرات لتطوير شاحنة الخدمة الشاقة "املثالية" وذلك باالعتامد عىل البيانات التي تم جمعها من العديد من الدول حول العامل. لكن ال 

يقترص سعي هينو عىل تحسني إمكانيات منتجاتها فحسب. فبصفتنا رشكاء عمل وثيقني، فإننا نسأل أنفسنا عىل الدوام، "كيف ميكننا تلبية احتياجات 
العمالء مع االستمرار يف تقديم مستويات عالية من الرضا؟" وألن اإلجابة عىل هذا السؤال تتمثل يف ــ نظام الدعم ما بعد البيع من هينو ــ الذي 

يصاحب السلسلة HINO 700، فإننا نأمل أن تبقى الرشيك املوثوق بالنسبة لك كمعني جدير بالثقة.

السعي إلنتاج شاحنة خدمة شاقة مثالية



HINO 72848 (SS)

Tomorrow’s technology for today’s environment

Aerodynamic tests using a 1/1 scale 
(full-scale) model

Aerodynamic tests using a 1/1 scale 
(full-scale) model

HINO has strived to solve this problem early on in order to develop  

a variety of low-emission, fuel-efficient technologies ahead the rest of  

the world. HINO’s technologies for them —   which derives from HINO’s passion 

for R&D—has been inherited by the HINO 700 Series as well. For example, 

the engine adopts a “common rail fuel injection system”—a cooperative engine 

control system—with the aim of achieving appropriate control of  

the fuel injection process resulting in low NOx and PM emissions as well as 

good fuel efficiency and low CO2 emissions. We believe its potential, which 

HINO is proud to present to the world, will bring good economic efficiency and 

a sense of awe to your business operations.

HINO pursues both low emissions 
and good fuel efficiency.

شاحنة نظيفة تقدم مستويات منخفضة من 
االنبعاثات مصحوبًة بكفاءة يف استهالك الوقود.

سعت هينو جاهدة لحل هذه املسألة يف وقت مبكر ليك تتمكن من تطوير 
تقنيات خفض اإلنبعاثات الغازية والكفاءة يف استهالك الوقود قبل أي منافس لها 

يف العامل. تقنيات هينو لحل هذه املسائل ــ النابعة من شغف هينو يف البحث 
والتطويرــ موروثة عن السلسلة HINO 700 أيًضا. فعىل سبيل املثال، يعتمد 

املحرك "نظام حقن الوقود مشرتك السكة"ــ وهو عبارة عن نظام تحكم مشرتك 
باملحرك ــ يهدف للوصول إىل أفضل تحكم يف عملية حقن الوقود لتحقيق 

 PM واملواد الدقيقة NOx مستويات منخفضة من انبعاثات أكسيد النيرتوجني
 CO2 إىل جانب الكفاءة يف استهالك الوقود وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون

املنخفضة. إننا نؤمن بأن إمكانياتها، التي تفخر هينو بتقدميها للعامل، ستضفي 
كفاءة اقتصادية وإحساسا بالروعة عىل سري أعاملك.

أربعة صاممات متعددة
تعمل "األربعة صاممات املتعددة" عىل تحسني كفاءة استهالك الوقود من خالل 

تقليل دخل الهواء ومقاومة العادم وتوفري مقدار كاف من الهواء لتلبية متطلبات 
الخرج املرتفعة.

اختبارات االنسيابية الهوائية باستعامل طراز مقياس 1/1 )مقياس كامل(
تم تطوير تصميم سلسلة HINO 700، الذي يعّد أحد العوامل الرئيسية لتحقيق كفاءة 

جيدة يف استهالك الوقود بشكل يراعي خصائص االنسيابية الهوائية. فكافة حواف 
الكابينة دائرية الشكل وقد تم تقليل عدد الفجوات واألسطح غري املستوية إىل الحد 

األدىن لتقليل مقاومة الهواء.

Four multiple valvesFour multiple valves

االختبارات االنسيابية الهوائية باستعامل طراز 
مقياس 1/1 )مقياس كامل(

االختبارات االنسيابية الهوائية باستعامل طراز 
مقياس 1/1 )مقياس كامل(

Four multiple valves

“Four multiple valves” improve the fuel efficiency by reducing intake and exhaust 
resistance and securing enough air volume to meet the high output needs.

Aerodynamic tests using a 1/1 scale (full-scale) model

The HINO 700 Series’ styling, one of the keys to achieving good fuel efficiency,  
has been aerodynamically developed. All edges of the cab are rounded,  
and the number of gaps and uneven surfaces has been minimized to  
reduce air resistance.

أربعة صاممات متعددةأربعة صاممات متعددة

تقنيات املستقبل لبيئة الحارض

E13C engine

The E13C engine produces its 
maximum torque at 1,100 rpm.  
With this low-revolution, high-torque 
characteristic, drivers do not need to 
step on the accelerator pedal more 
than is necessary, which in turn 
leads to good fuel efficiency.

E13C املحرك
يولد املحرك E13C أقىص عزم دوران 

يبلغ 1100 د.د. ومع وجود هذه الدورات 
املنخفضة وخصائص عزم الدوران الكبرية، فإن 
السائقني ال يحتاجون إىل الضغط عىل دواسة 

التسارع أكرث من الالزم، األمر الذي يؤدي 
بدوره إىل تحقيق كفاءة يف استهالك الوقود.



HINO 74045 (SV)

Power with durability

HINO 72845 (SS) HINO 72845 (FS)

Wave pitching road test Roll-angle test Vehicle vibration durability testWave pitching road test Roll-angle test Vehicle vibration durability test

قوة مع متانة

With the HINO 700 Series, we have aimed to 

meet the anticipated conditions for truck which 

are powerfully drive performance and durability. 

One of the development goals we have set for 

ourselves was that the truck should deliver good 

performance under harsh operating conditions. 

HINO has conducted studies of various operating 

conditions around the world. Additionally,  

we gathered trucks that have been on the road 

under various conditions for 1-1.5 million 

kilometers and studied them. We then derived 

vehicular and performance specs based on  

these data, and conducted various tests 

throughout the development process.  

This is the reason that every single part in  

the HINO 700 Series contributes to delivering 

high durability and powerful driving performance. 

We believe, the no-compromise spirit and 

technological capabilities that go into  

the development of our trucks.

The reason why this 
truck delivers powerful 
driving performance, 
durability, and reliability.

HINO’s testing and evaluations
In addition to evaluating and analyzing the basic 
performance and safety of HINO products on a range of 
testing systems, we conduct tests for fuel efficiency,  
driving performance, and cold weather performance on  
test courses. We also evaluate the functions of parts and  
the characteristics of resin polymers on test benches.  
Only after passing various tests and undergoing test drives 
that exceed several tens of thousands of kilometers are 
HINO products delivered to customers with our confidence.

السبب الذي يكمن وراء 
قدرة هذه الشاحنة عىل 

تقديم أداء قيادة قوي 
ومتانة وموثوقية.

يف سلسلة HINO 700، كنا نهدف إىل مواجهة 
الظروف املتوقعة للشاحنة ذات أداء القيادة القوي 

واملتانة العالية. وكانت أحدى أهداف التطوير 
التي وضعناها ألنفسنا تتمثل يف قدرة الشاحنة 

عىل تقديم أداء جيد يف ظل ظروف التشغيل 
القاسية. قامت هينو بإجراء دراسات عىل ظروف 

تشغيل مختلفة يف أماكن مختلفة من العامل. إضافة 
إىل ذلك، قمنا بجمع شاحنات سارت عىل طرق 
بظروف مختلفة مسافة 1,5-1 مليون كيلومرتًا 

وأجرينا عليها الدراسات. ثم استنبطنا مواصفات 
األداء والحركة وفًقا لهذه البيانات، وأجرينا عدة 

اختبارات يف كافة مراحل عملية التطوير. إن هذا 
 HINO 700 هو ما يجعل لكل جزء من سلسلة

دور فاعل يف تقديم متانة عالية وأداء قيادة قوي. 
وهو حسب اعتقادنا، يكمن يف روح هينو التي ال 

تقبل املساومة واإلمكانيات التقنية التي ننتهجها يف 
تطوير شاحناتنا.

عمليات االختبار والتقييم من هينو
باإلضافة إىل ما خضعت له منتجات هينو من سلسلة من 

عمليات التقييم والتحليل لألداء األسايس والسالمة من خالل 
مجموعة من أنظمة االختبار، فقد قمنا أيًضا بإجراء اختبارات 
لكفاءة استهالك الوقود وأداء القيادة واألداء يف الطقس البارد 
خالل مراحل االختبار. وعملنا أيًضا عىل تقييم وظائف األجزاء 

وخصائص راتنج البوملريات يف عملية االختبار. مل يتم طرح أي من 
منتجات هينو إال بعد اجتيازها للعديد من االختبارات وإجراء 

جوالت قيادة تجريبية تجاوزت عرشات آالف الكيلومرتات وذلك 
لنقدمها إىل عمالئنا بثقة تامة.

اختبار االهتزاز املوجي للطريق  اختبار زاوية امليالن اختبار االهتزاز املوجي للطريقاختبار قوة تحمل املركبة لالهتزاز اختبار زاوية امليالن اختبار قوة تحمل املركبة لالهتزاز



HINO 72945 (FY)

Making the efforts to transport confidence

Duble fuel tank Taper-leaf suspension

Duble fuel tank

Large fuel tanks for long hauls.

Taper-leaf suspension

With fewer leaves, the taper-leaf suspension is designed with the aim of 
producing less inter-leaf friction and delivering a flat riding feel. With fewer high-
strength components, the suspension also delivers high durability.

نبذل الجهود لنحقق الثقة

What can we do so that fragile merchandise maintains its quality 

during transport? The HINO 700 Series is loaded with a broad 

range of technologies designed to enhance “transport quality”—

technologies that have been developed with the success of our 

customers’ businesses in mind. This suspensions on these trucks 

help absorb vibrations from road bumps that can be a major 

cause of cargo collapse and damage with flexibility, good rigidity 

and durability. As needs for high-quality transport are increasing 

in modern logistics, the HINO 700 Series aims to deliver good 

transport quality that our customers can have confidence in.

Enhanced transport quality to 
meet our customers’ needs.

جودة نقل محسنة تلبي 
احتياجات عمالئن.

ما الذي نستطيع القيام به للمحافظة عىل جودة البضائع سهلة 
العطب خالل عملية النقل؟ سلسلة HINO 700 تعج بتشكيلة 

واسعة من التقنيات املصممة لتحسني "جودة النقل" ــ وهي 
التقنيات التي تم تطويرها بشكل يراعي نجاح أعامل عمالئنا. 

يساعد نظام التعليق هذا عىل امتصاص االهتزازات الناتجة عن 
مطبات الطريق التي قد تكون سببًا رئيسيًا يف سقوط وتلف 

البضائع وذلك مبرونة وصالبة ومتانة جيدة. فمع زيادة الحاجة 
للنقل ذو الجودة العالية للخدمات اللوجستية الحديثة ، فإن 

سلسلة  HINO 700 تهدف إىل تقديم نوعية نقل جيدة 
يستطيع عمالئنا أن يثقوا بها.

خزان وقود مزدوج
خزانات وقود كبرية للرحالت الطويلة.

نظام تعليق صفائحي مستدق
تم تصميم نظام التعليق الصفائحي املستدق ذو الصفائح القليلة بهدف تقليل 

االحتكاك بني الصفائح ومنح شعور ركوب مريح. ومع وجود مكونات قليلة العدد 
وشديدة القوة، يوفر نظام التعليق أيًضا مستويات أعىل من املتانة. 

خزان وقود مزدوجنظام تعليق صفائحي مستدقنظام تعليق صفائحي مستدق



Pursuing further comfort

Bed space

Overhead console and storage space 
Ample storage

Double sleeper cabin

The driver’s space is  
packed with various ideas.

For the interior environment of the HINO 700 Series, 

we pursue comfort to reduce driver fatigue.  

The interior is loaded with a variety of ideas for 

delivering comfort; for example, switches have been 

laid out near the driver and its windshield has been 

designed to provide a wide field of vision.  

In addition to enhancing visibility and operability,  

the interior of the cab is colored gray and black 

to give it a premium feel. The 700 Series’ driving 

environment is designed with the aim of delivering 

a level of comfort and security that gently envelops 

the driver. We believe this is another area where we 

can have great confidence in the HINO 700 Series.

Bed space

We offer a variety of types of cab that are designed to 
provide a restful environment including a bunk bed in 
high-roof trucks that comes with a lower bed with a depth 
of up to 800 mm, as well as cabs with a convertible bed 
or flat seat bed.

Instrument panel

The meters’ faces are lit with LED to help ensure good 
visibility and long operating lifetimes.

Instrument panel

السعي لتحقيق راحة أكرب

حيز السائق مجهز بالعديد 
من األفكار املتنوعة.

سعينا يف تصميم بيئة املقصورة الداخلية لسلسلة 
HINO 700 إىل تحقيق الراحة وتقليل إجهاد 

السائق. وتعج املقصورة الداخلية بتشكيلة من األفكار 
لتوفري الراحة؛ فعىل سبيل املثال، تم وضع مفاتيح 

التحكم بالقرب من السائق وقد تم تصميم الزجاج 
األمامي بحيث يوفر نطاق رؤية واسع. وإىل جانب 

إمكانية الرؤية والتشغيل املحسنة، فإن املقصورة 
الداخلية للكابينة متتاز بلون رمادي وأسود إلضفاء 
شعور بالرقي. تم تصميم بيئة قيادة السلسلة 700 
لتقدم مستويات من الراحة واألمان تغمر السائق 

بلطف. إننا نؤمن أن هذا يشكل جانبًا آخر ميكن أن 
.HINO 700 يكون موضع ثقة لدينا يف سلسلة

مقعد السائق

حيز تخزين واسع كونسول علوي وحيز 
تخزين

كابينة ذات حيز نوم مزدوج

لوحة أجهزة القياس

حيز سطح التحميل
إننا نقدم تشكيلة من طرازات الكابينة املصممة لتوفري 

بيئة مريحة مبا يتضمن السطح العلوي يف الشاحنات ذات 
السقف املرتفع الذي يأيت مع سطح سفيل بعمق يصل 

إىل 800 مم، إىل جانب كابينات ذات غطاء قابل للطي أو 
أرضية مقاعد منبسطة.

لوحة أجهزة القياس
واجهات العدادات مضاءة مبصباح LED للمساهمة يف 

ضامن تحقيق إمكانية رؤية جيدة وعمر تشغييل طويل.



HINO 72945 (FY)

Deliver the best truck suiting your business

HINO 72844 (FS) HINO 74041 (ZS) HINO 74041 (FY) HINO 72045 (SH)

تقديم الشاحنة األنسب لتأدية عملك

Our aim is to design trucks that are suitable 

for a diverse range of individual customer 

needs around the world. One area where 

this concept that we have set for the HINO 

700 Series is clearly evident is its flexible 

body-building. Because components 

and units such as suspensions, axles, 

brakes, and fuel tanks have been 

modularized, they can be put together in 

different combinations to create chassis 

layouts that match different body-building 

configurations. What will you carry?  

What kind of body do you plan to build 

to carry it in? The HINO 700 Series 

is designed to have the flexibility to 

accommodate these needs and evolve into 

a truck suitable for your business.

Their body-building 
capability is the result 
of our pursuit of 
customizability.

بنية جسم الشاحنات هي 
مثرة سعينا للوصول إىل قابلية 

تعديل حسب الطلب.

إننا نهدف إىل تصميم شاحنات تناسب احتياجات 
تشكيلة متنوعة من العمالء حول العامل. ويتضح هذا 
املفهوم الذي اعتمدناه لسلسلة HINO 700 بشكل 

جيل يف بنية الجسم املرنة. ونتيجة لعملية قولبة 
املكونات والوحدات مثل أنظمة التعليق واملحاور 

واملكابح وخزانات الوقود، فمن املمكن وضعهم مًعا 
ضمن مجموعات مختلفة إليجاد تصاميم للشايس 
تناسب تكوين بنية الجسم. ماذا ستنقل؟ ما نوع 

الجسم الذي تريده لنقل تلك البضائع فيه؟ تم 
تصميم السلسلة HINO 700 بحيث متتاز باملرونة 

التي من شأنها أن تتناسب مع هذه االحتياجات 
ولتكون شاحنة تناسب طبيعة عملك.



HINO is always at your side
ا إىل جانبك هينو تقف دامئً

We give thorough maintenance advice to our customers
إننا نقدم مشورة صيانة شاملة لعمالئنا

Our road service offers help in case of breakdown on the road
خدمة الصيانة عىل الطريق الخاصة بنا تقدم املساعدة يف حال حدوث عطل يف الطريق

Supply system for genuine parts Seminars on eco-friendly driving Seminars on daily inspections Customer visit services Training for technicians

 HINO’s provision of various services
as a business partner

نظام التزويد بقطع الغيار األصلية محارضات حول القيادة الصديقة للبيئة محارضات حول الفحص اليومي خدمات زيارة العمالء تدريب الفنيني توفري هينو للعديد من الخدمات بصفتها 
رشيك عمل

Once you become an owner of a HINO truck, you will gain access to our total support system that includes choosing  

the right truck for your business, free inspections during the early months of your ownership, and periodical  

maintenance, as well as high-quality service, supply of genuine parts, and our ability, as a business partner, to propose 

solutions to any problems that you may encounter. How can we keep our customers’ trucks operating with no down time? 

HINO makes its best efforts to enhance the quality of support based on our “customer first” philosophy and our policy.  

An example can be seen in our efforts to train technicians to enable us to provide the same level of quality service in  

different situations. Additionally, we also conduct a range of activities that we hope businesses find useful, such as  

seminars on driving seminar held in various countries. We believe this support system gives our customers the peace of 

mind that HINO is always at their side, and is one of the essential parts of the reliability of the HINO 700 Series.

HINO’s total support system maintains the reliability of its trucks..يعزز نظام الدعم الكيل من هينو موثوقية شاحناتها

مبجرد امتالكك لشاحنة هينو، ستتمكن من االنضامم لنظام الدعم الكيل الخاص بنا والذي يتضمن اختيار املركبة املناسبة 
لطبيعة عملك، وعمليات الفحص املجانية خالل الشهور األوىل من امتالك الشاحنة، والصيانة الدورية إىل جانب خدمة 

الصيانة ذات الجودة العالية والتزويد بقطع الغيار األصلية وقدرتنا عىل تقديم الحلول املقرتحة للمشكالت التي قد 
تواجهها بوصفنا رشكاء عمل. كيف ميكن أن نبقي عىل شاحنات عمالئنا تعمل دون فرتات تعطل؟ تبذل هينو قصارى 

جهدها لتحسني جودة الدعم التي تستند إىل فلسفتنا املتمثلة يف عبارة "العميل أوالً" والسياسة التي ننتهجها.
باإلضافة إىل ذلك، فإننا نقوم بإجراء مجموعة من النشاطات التي نأمل أن تكون ذات نفع ألصحاب األعامل، كاملحارضات 
التي نعقدها حول القيادة يف دول مختلفة. نحن نؤمن بأن نظام الدعم هذا يقدم لعمالئنا راحة البال النابعة من ثقتهم 

.HINO 700 بأن هينو تقف دوًما إىل جانبهم، والذي يعد جزًءا من موثوقية سلسلة


