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HYBRID ARAÇLAR ve YAĞLARI
(HİBRİT)



Hibrit Araçlar
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Hibrit’in kelime anlamı «melez» dir

Hibrit araçlarda 1 adet benzinli ve 1 adet elektrikli olmak üzere 2 ayrı 
tip motor bulunmaktadır.

Hibrit araçların 2 temel amacı vardır;

• Benzin Sarfiyatını azaltmak
• Elektrik motoru ile emisyonu düşürmek



Hibrit ve Tarihçe
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İlk olarak 1902 yılında Alman Ferdinand Porsche ve Viyana’lı ortağı 
Ludwig Lohner tarafından üretilen hibrit otomobile “Mixte-Wagen” 
adı verilmiştir. 

4 silindirli bir Daimler motoruna aküler, bir jeneratör ve elektrik 
motorları eklemiştir. 

İlk modern hibrit araç ise 1999 yılında A.B.D.’de üretilmiştir



Hibrit Araç Nasıl Çalışır?
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• Hibrit araçlar benzin motorunun gücünü bir elektrik motorunun 
gücüyle entegre ederek çalışır.

• Elektrik motoru, benzin motoruna bir yan itme görevi görür, 
fazladan güç gerektiğinde yardımcı olur.

• Hibrit araçlarda bulunan içten yanmalı motor normal araçlardaki 
motorlardan daha küçüktür.



Hibrit Araç Nasıl Çalışır?
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• Kalkış: Sadece elektrik motorunun gücü ile kalkış sağlanır
• Normal Sürüş: Elektrik motoru ve benzinli motor ortak olarak

verimli bir şekilde kullanılır
• Hızlı sürüş ve Yokuş Yukarı: Her iki motor da aktif olarak kullanılır
• Yavaşlama ve Yokuş Aşağı: Benzinli motor devre dışı kalır ve bir 

jeneratör aküyü şarj eder
• Frenleme: Rejeneratif frenleme sayesinde akü şarj edilir
• Durma: Dur-kalk sistemi devreye girer ve her iki motor da stop eder



Hibrit Araç Nasıl Çalışır?

6

Hibrit araçlar bağımsız çalışmaz



Hibrit Motor Çeşitleri
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Hibrit motor çeşitleri 3’e ayrılır;
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Hibrit Araç Çeşitleri
• Full (Tam) Hibrit (FHEV): Elektrik motoru ve benzinli motor ortak 

olarak verimli bir şekilde kullanılır
• Mild (Yumuşak) Hibrit (MHEV): Entegre bir marş jeneratörü  iki 

motora da destek verir
• Plug-in (Prize takılan) Hibrit (PHEV): Diğer hibritlerde olmayan 

dışardan şarj edilebilme özelliğine sahiptir
• Range-extender (Mesafe Uzatıcı) Hibrit (REEV): Ufak bir benzinli 

motor ile ana aküyü şarj ederek mesafeyi uzatır



Hibrit Araçlar

Çekiş Aküsü

Yakıt Tankı

Yakıt İkmal Girişi

Egzoz Sistemi 

İçten Yanmalı Motor

Güç Elektroniği Kontrolörü
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Elektrik Çekiş Motoru



Hibrit Araçların Avantajları

• Çevreyi diğer araçlara göre daha az kirletirler (düşük CO2 salınımı)
• Daha az yakıt ile daha fazla mesafe (düşük yakıt tüketimi)
• Araçların sessiz çalışması
• Geri kazanım (akünün hareket halinde ve frenlemede şarj etmesi)
• Daha Uzun Motor Ömrü



Hibrit Araçların Dezavantajları

• Yüksek performans kullanımına uygun değiller
• Bataryalar pahalı
• Bakım maliyetleri yüksek
• Araç fiyatları yüksek
• Egzoz salınımı sıfır değil



Hibrit Motor Yağlarının Özellikleri

• Yalıtkanlık özelliği; elektrik akımı ile yapılan herhangi bir kullanım 
için emniyet açısından önemlidir

• Elektrikli motorlarda bakır bobinlerin korozyona uğramasını önlemek 
ve polimer kaplamaları korumak için özel katık içerir

• Elektrikli modellere özgü ısınma problemine çözüm; yüksek 
hızlanmalarda veya hızlı şarj esnasında ısının hızlıca tahliyesini sağlar 
ve akülerin ısınmasını önler

• Mekanik bileşenleri korumak; daha az sürtünme sağlamak ve 
araçların uzun süre verimli çalışması için gereken transmisyon ve 
diğer aksamların yağlanmasını sağlar



ÖZELLİKLERİ
✓ Son teknolojiye sahip,
✓ binek ve hafif ticari araç motorları için
✓ güncel egzoz emisyon regülasyonlarına uygun
✓ düşük küllü, tam sentetik motor yağı

Yeni nesil hibrit teknolojili araçlar ile,
benzinli veya dizel motora sahip hafif ticari ve binek
araçlar için üretilmiş, start-stop teknolojisinin anlık
yağlama ihtiyacına hızlı cevap verebilen, yakıt ekonomisi
odaklı motor yağıdır. 

ACEA C2 ve C3 performans seviyesinde motor yağı talep
eden, partikül filtreli araç motorlarında kullanılabilir.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR
API SN, ACEA A5/B5, ILSAC GF-5

maxima HYBRID 0W-20



ÖZELLİKLERİ
✓ Son teknolojiye sahip,
✓ binek ve hafif ticari araç motorları için
✓ güncel egzoz emisyon regülasyonlarına uygun
✓ düşük küllü, tam sentetik motor yağı

Yeni nesil hibrit teknolojili araçlar ile,
benzinli veya dizel motora sahip hafif ticari ve binek
araçlar için üretilmiş, start-stop teknolojisinin anlık
yağlama ihtiyacına hızlı cevap verebilen, yakıt ekonomisi
odaklı motor yağıdır. 

ACEA C3 performans seviyesinde motor yağı talep eden, 
partikül filtreli araç motorlarında kullanılabilir.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR
API SN, ACEA A5/B5, ILSAC GF-5

maxima HYBRID 0W-16



Elektrikli Araçlar

2030 yılında pazarda içten yanmalı motora sahip araç oranının %88 olması bekleniyor.

- ICE (İçten Yanmalı Motorlu):  Stop/Start (Dur/Kalk), MHEV (Yumuşak), FHEV (Tam), 
PHEV (Prize Takmalı), REEV (Mesafe Uzatıcı ) 

- BEV (Tam Elektrikli)


