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ABB olarak, her zaman sürdürülebilir bir yaklaşım benimsedik. 
Sürdürülebilirlik, şirketimizin Amacı ve yarattığımız değer açısından en kilit 
parçalardan birisidir. Bu, en büyük etkiyi yarattığımız yer olarak, 
müşterilerimizin emisyonlarını azaltmalarına ve kaynakları korumalarına 
yardımcı olmakla başlıyor ve kendi faaliyetlerimize, ortaklarımıza, 
tedarikçilerimize ve hizmet verdiğimiz topluluklara kadar uzanıyor.

Formula E ile ortaklığımız, e-mobiliteye geçişe destek olmak için teknolojinin 
sınırlarını zorlayan iki muhteşem ekibi bir araya getiriyor.

ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası, dünyanın en gelişmiş e-mobilite 
teknolojilerinin sergilendiği bir vitrin. An itibariyle dördüncü sezonundaki bu 
ortaklık, e-mobilitenin faydalarını dünya genelinde bir izleyici kitlesinin 
beğenisine sunarken aynı zamanda bu rekabetçi yarış ortamını teknolojimizi 
daha da geliştirmek üzere değerlendirdiğimiz bir test sahası olarak 
kullanmamıza olanak tanıyor. Sonuç olarak, daha sürdürülebilir bir gelecek 
için ilerlemeye yön vermemize yardımcı oluyor.       

BJÖRN ROSENGREN
CEO ABB

“

”   
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ABB ve dört lider iş kolu hakkında

ABB hakkında
ABB daha üretken ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumun ve 
endüstrinin dönüşümüne enerji veren öncü bir küresel teknoloji 
şirketidir.

ABB, başarı yaratma hususunda tutkulu bir şirkettir ve 
müşterilerinin daha yüksek performans seviyelerine ulaşmasını 
sağlar. ABB, yazılımı; elektrifikasyon, robotik, otomasyon ve hareket 
portföyüne bağlayarak performansı yeni seviyelere taşımak için 
teknolojinin sınırlarını zorluyor.

ABB, elektrik ve otomasyon alanlarında bir öncü olarak dünyanın 
enerji sorunlarına değinilmesine yardımcı oluyor. İnovatif çözümleri, 
evlerin, ofislerin, fabrikaların ve ulaşımın enerji bakımından daha 
verimli ve güvenli olmasını sağlarken aynı zamanda enerjiyi de daha 
uygun maliyetli kılıyor. 130 yılı aşkın bir mükemmellik geçmişine 
sahip olan ABB’nin başarısı, 100’den fazla ülkede yaklaşık 105.000 
yetenekli çalışan tarafından sağlanmaktadır.

ABB, fiziksel ve dijital dünyaların bir araya getirildiği, faaliyetlerin 
daha güvenli, daha akıllı ve daha üretken hale geldiği bir gelecek 
öngörüyor. ABB, endüstrilerin dönüştürülmesi yoluyla refah düzeyi 
daha yüksek ve sürdürülebilir bir gelecek yaratılmasına yardımcı 
oluyor.

İÇİNDEKİLER



ABB’nin lider iş kolları ile tanışın
ABB, müşteri odaklı ve dünya çapında lider 
dört iş kolu ile bugün itibariyle dijital 
endüstrilerde lider konumda bulunuyor.        
Elektrifikasyon, Proses Otomasyonu, 
Hareket, Robotik ve İmalat Otomasyonu.

Elektrifikasyon
Güvenli, akıllı ve sürdürülebilir 
elektrifikasyonun geleceğini yazıyoruz.

ABB’nin Elektrifikasyon iş kolu, trafo 
merkezlerinden prizlere uzanan geniş bir 
ürün portföyünüsunduğu dijital çözüm ve 
hizmetleri  ile güvenli, akıllı ve 
sürdürülebilir elektrifikasyonu mümkün 
kılıyor.

Bu kapsamda sunulan teklifler, EA 
altyapısı, modüler trafo merkezleri, 
dağıtım otomasyonu, güç koruması, kablo 
aksesuarları, şalt tesisleri, muhafazalar, 
kablolama, algılama ve kontrol de dahil 
olmak üzere düşük ve orta gerilim için 
dijital ve bağlantılı inovasyonları içeriyor.

Proses Otomasyonu
Güvenli ve akıllı faaliyetlerin geleceğini 
yazıyoruz.

ABB’nin Proses Otomasyonu iş kolu, 
proses ve hibrit endüstriler için sektörlere 
özel entegre otomasyon, elektrifikasyon 
ve dijital çözümler, kontrol teknolojileri, 
yazılım ve gelişmiş hizmetlerin yanı sıra 
ölçüm ve analiz, denizcilik ve turboşarj 
teklifleri de dahil olmak üzere geniş bir 
çözüm yelpazesi sunuyor.

 ProsesOtomasyonu, küresel pazarda 
ikinci  sırada yer almaktadır.

Hareket
Akıllı hareketin geleceğini yazıyoruz.

ABB’nin Hareket İş Kolu, her gün dünyanın 
dönmesini sağlarken diğer yandan enerji 
tasarrufu sağlıyor.   Alanında öncü 
sürücüleri, motorları, jeneratörleri, 
mekanik güç aktarım ürünleri ve entegre 
dijital güç aktarma sistemi çözümleri; 
endüstriler, şehirler, altyapı ve ulaşım 
açısından düşük karbonlu bir geleceğe yön 
veriyor. 

ABB Hareket,  küresel yapılanması 
sayesinde daima müşterilerine yakın 
olurken, enerji verimliliğini optimize 
etmelerine, güvenliği ve güvenilirliği 
arttırmalarına ve hassas kontrollerden 
faydalanmalarına yardım ediyor.

Robotik ve İmalat Otomasyonu 
Esnek üretim ve akıllı makinelerin 
geleceğini yazıyoruz.

ABB’nin Robotik ve İmalat Otomasyonu 
iş kolu, makine ve fabrika otomasyon 
çözümlerini kapsamlı bir robotik 
çözüm ve uygulamaları yelpazesi ile bir 
araya getiriyor. İş kolu dünya genelinde 
iki numaralı konumda yer alırken, 
yüksek büyüme oranına sahip Çin 
pazarında bir numara olarak kendine 
yer buluyor.

İnovasyon ve üretim kapasitesini 
Şanghay’da yeni bir robotik fabrikasına 
yatırım yapmak suretiyle arttırması  
son derece önemli.
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İÇİNDEKİLER

https://new.abb.com/about/our-businesses/electrification
https://new.abb.com/about/our-businesses/process-automation
https://new.abb.com/about/our-businesses/robotics-and-discrete-automation


ABB olarak, teknolojiyi 
daha sürdürülebilir 
gelecek için kilit bir 
unsur olarak, ABB FIA 
Formula E Dünya 
Şampiyonasını ise 
dünyanın en gelişmiş    
e-mobilite teknolojileri 
özelinde heyecan ve 
farkındalık yaratmak için 
mükemmel bir platform 
olarak görüyoruz.

ABB, yaptığı her şeyde sürdürülebilirliğin 
yerleştirilmesi suretiyle örnek teşkil ediyor 
ve gelecek nesiller için daha sağlıklı ve 
daha elverişli bir dünyaya doğru ilerlemeyi 
mümkün kılıyor. ABB’nin çözümleri, zararlı 
emisyonları azaltıyor ve doğal kaynakları 
koruyor. ABB, insanların tüm dünyada 
daha iyi hayatlar yaşamasına katkıda 
bulunacak etik ve insancıl davranışları 
savunuyor. ABB, 2030 Sürdürülebilirlik 
Stratejisi kapsamında yenilenebilir enerji 
kaynaklarına geçilme sürecine devam 
ederek ve enerji verimliliğini artırarak 
karbon nötr hale gelmeyi planlıyor. EA 100 
planımız, 2030 yılına kadar 10.000’i aşkın 
araçtan oluşan filomuzun elektrikli hale 
getirilmesini taahhüt ediyor ve 
müşterilerin yıllık CO2 emisyonlarını 100 
megaton kadar düşürmesine yardımcı 
olmayı hedefliyor – bu rakam, 30 milyon 
yanmalı otomobilin yıllık emisyonlarına 
denk düşüyor.

ABB’nin lider teknolojileri ve sağduyulu 
ticari uygulamaları sayesinde, şirketin her 
zaman güçlü bir şekilde savunduğu 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerine de katkıda bulunuyoruz.

Formula E ile birlikte çalışarak, teknolojiler 
geliştirmek ve elektrikli araçların 
faydalarını vurgulamak suretiyle temiz

mobilitenin daha fazla benimsenmesinin 
teşvik edilmesine yardımcı oluyoruz. ABB 
FIA Formula E Dünya Şampiyonası, yarış 
pistinden çıkarak dünyadaki mevcut 
durumlara uyarlanabilen, kaynakların 
korunmasına ve düşük karbonlu bir 
toplumun oluşturulmasına olanak 
sağlayan teknolojinin sınırlarını zorlayan 
bir platform işlevi görüyor.
Şampiyona sayesinde sürdürülebilirlik ile 
ilgili tüm konulara yönelik katılımı 
arttırmak ve yarışların yapıldığı şehirler ve 
ülkelerdeki olumlu etkiyi en üst düzeye 
çıkarmak amacıyla düzenli olarak yeni 
yöntemler arıyoruz.
Böylelikle ABB ve Formula E’nin iklim 
değişikliğiyle mücadele hususunda 
mevcut ortak hedefimize destek 
olunmasına ilişkin ortak amaçlarını 
yansıtan, aşağıdaki üç ilkeyi esas alan 
İklim Girişimleri geliştirilmeye başlandı:

• Teknolojide inovasyon
• Toplumsal ilerleme, çeşitlilik ve

kapsayıcılık
• Değişimin savunulması.

Sezon boyunca bu ilkeler kapsamında,
dünya çapında verimli enerji kullanımı
konusunda farkındalığı artıran ve
teknolojinin sürdürülebilir ilerlemeyi
nasıl sağlayabileceğini gösteren projeler
uygulanacak.
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THEODOR SWEDJEMARK 
İLETİŞİM BAŞKANI VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

SORUMLUSU

İÇİNDEKİLER

https://global.abb/group/en/sustainability/sustainability-strategy-2030


ABB, gelecek nesillere en az kendi miras 
aldığımız düzeyde sağlıklı ve refah bir 
dünya bırakılması gerektiğine inanıyor. 
Dolayısıyla şirket, şehirlerin kapsayıcı, 
güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir 
kılınmasını öngören Hedef 11 de dahil 
olmak üzere Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine sıkı 
sıkıya bağlıdır. ABB, ürünleri, hizmetleri ve 
dijital becerileri sayesinde kentleşmenin 
gezegende yarattığı etkinin azaltılmasına 
yardımcı oluyor.

Günümüzde dünya nüfusunun yarısı şehir 
ve kasabalarda yaşıyor ve bu rakamın 
2050 yılında yüzde 68’e ulaşacağı tahmin 
ediliyor. Ekonomik faaliyetlerin büyük 
çoğunluğunun merkezinde yer alan 
kentsel bölgeler, Uluslararası Enerji 
Ajansına göre dünyadaki enerji 
tüketiminin yüzde 64’ünü ve 
karbondioksit emisyonlarının yüzde 70’ini 
gerçekleştiriyor.

Şehirlerin çevreye olumsuz etkilerinin 
azaltılması açık bir şekilde çok zorlu bir 
görev, ancak başarıldığı takdirde çok 
büyük faydaları olacak. Akıllı, enerji 
bakımından verimli ve düşük karbonlu

teknolojiler, halihazırda tüm dünyada 
şehirlerin çevresel etkilerinin önemli 
ölçüde azaltılması amacıyla kullanılıyor.

Akıllı şehir, bireyleri daha güvenli, daha 
akıllı ve daha sürdürülebilir bir şekilde 
yaşamaları, çalışmaları ve hareket etmeleri 
maksadı uyarınca güçlendiren, sürekli 
gelişen bir ekosistemdir. ABB’nin 
inovasyonları, iyileştirilmiş yaşam kalitesi, 
güvenlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik 
hedeflerine destek oluyor.

ABB, dijital ve operasyonel teknoloji 
alanlarındaki başarılar sayesinde, 
toplumların hızlı kentleşmeden kaynaklı 
baskı unsurlarını yönetmesine ve 
sürdürülebilir, akıllı ve güvenilir enerji ve 
su tedarikine, ulaşım çözümlerine, binalara 
ve endüstrilere yönelik artan talebi 
karşılamasına yardımcı oluyor.

Sürdürülebilir bir toplum oluşturmak için 
bu türden farklı unsurların nasıl bir araya 
getirildiğini gösteren online platforma bu 
adres üzerinden erişilebilir:

→ https://abbsmartsocieties.com/.
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İÇİNDEKİLER



filo garajları ve elektrikli 
otobüs ve kamyonlar için 
uygun durum şarjı 
imkanından geleceğin 
otoyol istasyonları için 
yüksek güçlü şarj 
ünitelerine varıncaya kadar 
akıllı ulaşım çözümleri 
mevcut.

Ulaşım, ABB’de CO2 
emisyonlarına katkıda 
bulunan en büyük 
faktörlerden biri.

Elektrikli mobilite, 
yenilenebilir enerji üretimi 
ile birlikte dünya çapındaki 
CO2 emisyonlarını önemli 
ölçüde azaltabilir.

CO2 EMİSYONLARININ %24’Ü 
ULAŞIMDAN KAYNAKLANIYOR

BU RAKAMIN %75’İ YOLLARDAN 
KAYNAKLANIRKEN,

BUNUN %65’İ İSE ARABALARDAN 
KAYNAKLANIYOR 

ABB misyonu ve amacı,     
e-mobiliteyi ileriye taşımak
olan sıfır emisyonlu bir
mobilitenin geleceğine
öncülük ediyor.

ABB, bugün, taşımacılığın 
geleceği için 
elektrifikasyon çözümleri 
geliştiriyor. Bunların 
arasında, evde kullanım 
amacıyla tasarlanmış EA 
şarj üniteleri ile elektrikli 

Bu, yalnızca CO2 emisyonu 
hedeflerine ulaşılmasına 
yardımcı olmakla kalmayacak, 
aynı zamanda kirlilik ve 
gürültünün azaltılması 
sayesinde insanların sağlığı 
ve konforu üzerinde olumlu 
bir etki yaratacak.
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İÇİNDEKİLER



ABB Elektrikli Araç Şarj Altyapısı
ABB, her yerde herkes tarafından 
erişilebilen, daha akıllı, güvenilir , ve 
emisyonsuz bir mobilitenin geleceğinin 
temellerini atıyor. ABB, kompakt ve 
yüksek kaliteli AC duvar kutularından, 
güçlü bir bağlantı özelliğine sahip 
güvenilir DC hızlı şarj istasyonlarından,
isteğe bağlı inovatif elektrikli otobüs şarj 
sistemlerine kadar eksiksiz bir EA şarj 
çözümü sunuyor. Şirket, yeni nesil daha 
akıllı mobilitenin ihtiyaçlarını karşılayan 
altyapıyı hizmete sunuyor.

ABB Ability™ bağlantılı şarj üniteleri, tüm 
dünyada hızlı bir hizmet ve proaktif bakım 
imkanı sağlıyor.

ABB, ülke genelindeki bazı şarj ünitesi 
ağları da dahil olmak üzere, şarj altyapısı 
oluşturma, kurma ve bakımınını 
gerçekleştirme konularında yıllara 
dayanan bir deneyimine sahip.

ABB’nin şarj çözümleri hakkında daha 
fazla bilgi için

→ https://new.abb.com/ev-charging/

Vehicle-to-Grid Teknolojisi
Vehicle-to-Grid (V2G), yani Araçtan Şebekeye 
teknolojisi, enerji değiş tokuşu ve akıllı enerji 
yönetimi için yeni fırsatlar sunuyor.V2G 
teknolojisi, elektrikli araçların bataryalarında 
depolanan enerjinin serbest bırakılmasını ve 
talep zirveye ulaştığında evlerin ve filoların 
şebekeyi destekleyebilmesini sağlıyor.V2G, 
kamu hizmeti sağlayan kuruluşların, yükleri 
daha iyi dengeleyebilmeleri ve şebekede 
yaşanan darboğazları azaltabilmeleri 
maksadıyla araçlarda depolanan yenilenebilir 
enerjiye erişmesine tanıyor.
Elektrikli araçlarda şarj, genellikle tek yönlü 
olarak “Şebekeden Araca” doğru bir enerji 
akışıdır.

EA bataryalarında depolanan güç, yalnızca 
sürüş amacıyla kullanılır.Çift yönlü V2G 
şarj noktaları, EA şarjını iki yönlü bir şekle 
çevirmektedir.Tamamen şarj edilmiş 
araçlar, şebekenin güç talebinin arttığı 
anlarda depolanmış enerjiyi güç 
şebekesine geri besleme özelliğine 
sahiptir. EA sahipleri, hizmeti şebekeye 
belirli bir ücret tutarında fatura eder ve 
daima ihtiyaç duydukları aralığa sahip 
olmalarını sağlamak için makul sınırlar 
belirlerken diğer taraftan EA yatırımlarının 
geri dönüşünü keyifle izler. Akıllı 
şebekeler, yenilenebilir enerji kullanımını 
en üst düzeye çıkararak ve gerçek zamanlı 
biçimde karbon ayak izlerini optimize 
ederek fayda sağlamaktadır.

Şebekedeki güç 
dalgalanmalarının 
dengelenmesine 
yardımcı olur

Elektrik,

iki 
yönlü akar

EA sahiplerinin 
fazla enerjiyi geri 
satmalarını sağlar
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→ E-Mobilite Yıl Dönümü

OCPP aracılığıyla tüm 
büyük arka uçlara bağlı

TERRA 360 ÖZELLİKLERİ

ŞARJ GÜCÜ
360 kW'a kadar CCS şarjı
150 kW'a kadar CHAdeMo şarj

DC ŞARJ AKIMI
500A'e kadar CCS hava soğutmalı

DC ŞARJ GERİLİMİ
200-920 Vdc

ÇIKIŞ YAPILANDIRMALARI
İki DC çıkış
Opsiyonel DC çıkışlar (en fazla 2 
adet)

GÜÇ YAPILANDIRMALARI
360 / 240 / 180 / 120 kW
(Ek modüller ile yükseltilebilir) 

KABLO UZUNLUĞU
5 metreye kadar
Entegre makaralı kablo sistemi 

OPSİYONEL
Kredi kartı ödeme terminalleri 
Emniyet anahtarı

BOYUTLAR
720 x 710 x 2200 mm (W x D x H) 
720 kg (360 kW model)

Kullanıcı dostu makaralı 
kablo sistemi ve herkes için 
erişilebilirliğe izin veren 5 
metrelik kablo uzunluğu

Kullanıcı katılımı ve marka 
tanıtımı için reklam ekranı

Takibi kolay talimatlarıyla 
kavraması kolay kullanıcı 
arayüzü, müşteriler için 
memnun edici bir deneyim 
sağlar

Birden fazla standartta mevcut 
olan ve hava veya sıvı soğutmalı 
teknoloji ile 500A’ya (CCS) kadar 
güç sağlayan konektörler

Her bir bireyin şarj ihtiyacını 
karşılamak üzere tasarlanmış 
(tekerlekli sandalye sahibi 
kullanıcılar dahil), herkesin 
erişebileceği bir şarj ünitesi

Küçük ayak izi, kurulumda 
esneklik sağlar ve birden 
fazla park senaryosuna 
imkan tanır (önden ve araç 
servis yolu ile park)

İnovatif aydınlatma 
sistemi, şarj ünitesinin 
uygunluğunu ve bağlı 
EA’ların Şarj Durumunu 
(SOC) gösterir.

90 kW’dan 360 kW’a 
kadar güç modülerliği, 
müşterilerin belirli şarj 
ihtiyaçlarını karşılamasını 
ve gerektiğinde güç 
seviyesini arttırmasını 
sağlar.
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En Yeni Şarj Teknolojisi
ABB, 2021 yılında dünyanın en hızlı elektrikli 
araç şarj ünitesini, yani Terra 360’ı piyasaya 
sürdü. ABB’nin geliştirdiği yeni Terra 360, 
dinamik güç dağıtımı ile aynı anda dört aracı 
şarj edebilen modüler bir şarj ünitesidir. 
Maksimum 360 kW çıkış gücüyle üç 
dakikadan daha kısa bir sürede 100 km 
menzil sağlayabilir ve herhangi bir elektrikli 
aracı 15 dakika veya daha kısa sürede 
tamamen şarj ederek hızlı şarja ihtiyaç 
duyan veya market alışverişi sırasında 
bataryalarını şarj etmek isteyen birçok farklı 
EA kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılar.

Terra 360 şarj üniteleri, akaryakıt 
istasyonlarında, marketlerde ve perakende 
satış noktalarında hususi araçlarını kullanan 
EA sürücülerinin ihtiyaçlarını karşılamanın 
yanı sıra elektrikli filo arabalarını, 
kamyonetleri ve kamyonları şarj etmek üzere 
kuruluşlara ait ticari tesislere de kurulabilir. 
ABB, çok sayıda teknolojik başarıyla 2010 
yılından bu yana dünya çapında e-mobiliteye 
geçişi ileriye taşıyor. İşte bu başarılar 
arasında en önemli anlardan bazıları:

İÇİNDEKİLER
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2014 yılında ilk kez gerçekleştirilen 
tamamen elektrikli motor sporları 
şampiyonası, motor sporlarında en hızlı 
büyüyen seri haline geldi ve 7. Sezon 
itibariyle “Dünya Şampiyonası” statüsüne 
yükseldi.

ABB Formula E, fonda yer alan şehirlerin 
ikonik silüetlerine karşı düzenlenen 
yarışlarıyla heyecan verici kıyasıya bir 
mücadeleyi dünyanın lider şehirlerine 
getiriyor. Şampiyona, dünyanın en ikonik 
şehir merkezlerinde gerçekleştirilen, 
sonucunun tahmin edilmesi güç olan ve 
heyecan uyandıran elektrikli araba 
yarışlarıyla, motor sporlarındaki en 
sürükleyici ve rekabetin en yoğun olduğu 
kategoridir.

 ABB Formula E, elektrikli araçların 
benimsenmesini hızlandırmak ve 
sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek, 
elektrikli araç kullanmanın faydaları ve 
temiz mobilitenin iklim değişikliğine 
nasıl karşı koyabileceği konularında 
farkındalık yaratmak amaçları 
doğrultusunda tasarlandı. Etkinlikler 
gerçekleştirilirken daima en öncelikli 
husus sürdürülebilirlik.

Sürdürülebilir uygulamalara yönelik bu 
girişim, ABB FIA Formula E Dünya 
Şampiyonası’nın, başladığı andan itibaren 
net sıfır karbon ayak izi sertifikası alan ilk 
global spor ve yarışlar arasında üçüncü 
taraflarca verilen ISO 20121, etkinliklerde 
sürdürülebilirlik için uluslararası standart 
sertifikasını alan ilk ve tek kategori 
olmasını sağladı. Nakliye ve lojistiğin 
optimize edilmesi, lityum iyon bataryalar 
için kullanım ömrü sonu seçeneklerinin 
uzatılması ve sahada tek kullanımlık 
plastiklerin kaldırılması gibi girişimlere ek 
olarak, elektrikli yarışların bütün 
sezonlarında, emisyonları dengelemek 
maksadıyla tüm yarış pazarlarında 
sertifikalı iklim koruma projelerine yatırım 
yapıldı.

Dünyanın en büyük ve en inovatif teknoloji 
liderlerinden birisinin an itibariyle isim 
ortağı olmasının yanı sıra ABB Formula E, 
dünyanın en iyi motor sporları takımları ve 
yeteneklerinin uğrak noktası haline geldi. 
Bu durum, sporun çok daha geniş bir 
küresel kitle için e-mobilite ve diğer 
sürdürülebilir teknolojilere dair bir 
platform olarak artan popülaritesinin 
altını çiziyor.

Teknolojik gelişim için fırsat sağlayan ve 
ABB ile Formula E’nin herkes için daha 
temiz, daha sürdürülebilir bir dünyanın 
mevcut olduğu bir geleceğe yönelik ortak 
vizyonunu temsil eden ABB ile Formula E 
ortaklığı 2018 yılının Ocak ayında başladı.   
Seri, adeta en yeni elektrifikasyon ve dijital 
teknolojilerin ön saflarında görülen doğal 
bir uyum ve ABB’ye daha sürdürülebilir bir 
gelecek inşa ederken dünyanın dört bir 
yanındaki müşterilerle etkileşim kurması 
bakımından eşsiz bir imkan sağlıyor.

Dünya çapında metropollerde düzenlenen 
yarışlar, şampiyonanın cazibesiyle iyice 
güçlenen, ABB’nin e-mobilite, akıllı şehirler, 
sürdürülebilirlik ve enerji çözümlerine 
yönelik teknolojilerinin ön plana çıkarılması 
için ideal bir platform teşkil ediyor. Bu, 
aynı zamanda insanlarda mühendislik ve 
teknolojinin vadettiği olanaklar konusunda 
bir heyecan uyandırmak için harika bir 
yöntem. Ortaklık, ABB’nin performansı yeni 
seviyelere çıkarmak üzere sınırları zorladığı 
sırada şirketin teknolojisine dair daha fazla 
unsuru bu küresel platforma taşımaya 
devam etmesi, ilerlemeye yön vermesi ve 
dünya genelinde e-mobilite çözümlerinin 
daha fazla benimsenmesini teşvik etmesi 
için bir fırsat.

İÇİNDEKİLER
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ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası



Ortaklık, ek olarak ABB’nin Formula E 
motor sporlarına katılmasıyla ABB’nin 
dünyada lider e-mobilite çözümleri ve 
elektrikli araç şarj altyapısındaki lider 
konumu arasında görünür ve pratik bir 
bağlantıyı açığa çıkarıyor. Ayrıca, şirketin 
ortaklarına göre özelleştirilmiş çözümler 
sunma becerisini sergilerken, bir yandan 
da ABB’nin ABB FIA Formula E Dünya 
Şampiyonasının teknolojik gelişiminde 
itici bir güç olduğunu gösteriyor.

—
Porsche ortaklığı

ABB, 6. Sezonda e-mobiliteyi birlikte 
geliştirmek amacıyla otomobil üreticisi 
Porsche ile yeni ve özel bir ortaklığa adım 
attı.

ABB, çok katmanlı bir anlaşma kapsamında 
TAG Heuer Porsche Formula E ekibinin 
resmi ortağı oldu. Ortaklığın sağladığı 
avantajlar arasında sektörde münhasırlık, 
markalaşma ve içerik hakları, Porsche 
deneyimleri ve e-mobilite konularında 
perde arkasına erişim ve iş birliği yer alıyor.

E-mobilitenin geleceğini yazma 
konusundaki ortak hedef, ABB ve 
Porsche’yi bir araya getiren birtakım ortak 
değerlerin temelini oluşturuyor. ABB 
Formula E’deki bu yeni ortaklık, elektrikli 
araç şarjını daha da geliştirmek ve sıfır 
emisyonlu bir geleceğe giden yolu açmak 
amacıyla iki teknoloji liderinin 
uzmanlıklarını bir araya getirmenin 
sağladığı faydaları ön plana çıkarıyor.

12
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Şampiyona, sürdürülebilirlik için bir rol 
model ve ABB yıl boyunca geri dönüşüm, 
yeniden kullanım ve azaltım için çok 
çalışıyor.   Ayrıca ABB, şampiyona 
eksenindeki kalıcı yerel mirasların 
yaratılması ve daha akıllı, daha 
sürdürülebilir şehirlerin geliştirilmesine 
öncülük edilmesi, motor sporlarında 
çeşitliliğin ve katılımın arttırılması ve en 
önemlisi hava kirliliği ve iklim değişikliği 
konularında küresel farkındalığın 
yükseltilmesi amacıyla yürütülen daha 
geniş kapsamlı çalışmaları da destekliyor.

FIA Giriş on Track  
ABB, 2030 Sürdürülebilirlik Stratejisi 
kapsamında toplumsal ilerlemeye yön 
vermek amacıyla kadınların katılımını 
teşvik eden bir taban programı olan FIA 
Girls on Track – Formula E Projesi’nin 
Resmi Global Ortağı oldu.

FIA Girls on Track-Formula E projesi, 
ABB’nin motor sporlarına katılımını daha 
da ileri götürmesi ve bu sporlardan yeni 
nesil kadınlara daha parlak ve daha 
kapsayıcı bir gelecek inşa etmelerine 
yardımcı olmak için ilham verme ve onları 
güçlendirme amacıyla faydalanmaya 
devam etmesi için ideal bir fırsat.

Ortaklık, ABB’nin özellikle bu üç ilke söz 
konusu olduğunda parçası olduğu 
topluluklara  etkili destek sağlamak için 
nasıl ortaklaşa çalıştığının bir başka 
somut örneği:  Eğitim, çeşitlilik ve 
kapsayıcılık. Proje, aynı zamanda ABB’nin 
Formula E ile olan mevcut ortaklığını da 
tamamlıyor ve birlikte çalışarak toplumda 
kadınlara ilişkin çeşitlilik ve eşitlik 
konularında etkili destek sağlanmasına ve 
ilerlemenin teşvik edilmesine yardımcı 
oluyor.

Eşitliğin teşvik edilmesine yönelik bu 
çalışma, dolayısıyla 2030 yılına kadar üst 
düzey yönetim pozisyonlarındaki kadın 
sayısını ikiye katlayarak yüzde 25’e 
çıkarmaya çalışan ABB’nin kendi 
sürdürülebilirlik stratejisinin de 
merkezinde yer alıyor.

İklim Girişimleri
ABB, şampiyona sayesinde 
sürdürülebilirlik ile ilgili tüm konulara 
yönelik katılımı arttırmak ve yarışların 
yapıldığı şehirler ve ülkelerdeki olumlu 
etkiyi en üst düzeye çıkarmak amacıyla 
düzenli olarak yeni yöntemler arıyor.

Dolayısıyla ABB ve Formula E’nin iklim 
değişikliğiyle mücadele hususunda 

—
Teknolojinin ve yarışın ötesinde

mevcut ortak hedefimize destek 
olunmasına ilişkin ortak amaçlarını 
yansıtan, aşağıdaki üç ilkeyi esas alan 
İklim Girişimleri geliştirilmeye başlandı:

• Teknolojide inovasyon
• Toplumsal ilerleme, çeşitlilik ve 
kapsayıcılık
• Değişimin savunulması.
Bu ilkeler kapsamında, dünya çapında 
verimli enerji kullanımı konusunda 
farkındalığı artıran ve teknolojinin 
sürdürülebilir ilerlemeyi nasıl 
sağlayabileceğini gösteren projeler 
uygulanacak.

ABB, kadınları güçlendirmek ve cinsiyet 
eşitliğini inovatif, ilgi çekici ve olumlu bir 
biçimde teşvik etmek üzere FIA Girls on 
Track ile mevcut ortaklığını daha da 
ilerletecek. Ayrıca Girls On Track, okullarda 
ve topluluklarda etkinlikler düzenlenmesi 
sayesinde eğitim, farkındalık, çeşitli 
kurslar ve gönüllülük aracılığıyla enerji 
dönüşümüne de destek olacak.

Bunun yanında, küresel ve yerel katılım, 
yarışların gerçekleştirileceği konumlarda 
hedeflenmiş halkla ilişkiler programları 
tarafından yönlendirilecek.
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—
ABB Formula E elçileri

SÉBASTIEN BUEMI

Sébastien Buemi, 2014 yılında başladığı 
tarihten bu yana ABB Formula E’de 
mücadele ediyor ve 2. Sezonda sürücüler 
klasmanında şampiyonluk yaşadı. An 
itibariyle Nissan e.dams takımı için yarışıyor 
ve 13 galibiyet ile Formula E’deki en fazla 
zafer rekorunu elinde bulunduruyor. Bu 
sezon, şirketin e-mobilite ve sürdürülebilirlik 
konusundaki temel değerlerini aktarmasına 
yardımcı olmak için ABB Formula E’de 
yoluna ABB elçisi olarak devam ediyor.

NYCK DE VRIES

Son ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonu, 
bu spordaki üçüncü sezonuna girerken, 
ABB elçisi olarak ilk sezonuna giriyor. De 
Vries iki galibiyet, dört podyum ve 99 
puanla 7. Sezon’da şampiyonluğu elde 
eden isim oldu. Bu sezon yine Mercedes-
EQ Formula E Team için yarışacak.

Di Grassi, en başından beri Formula E’de 
yarışıyor ve 3. Sezon’da şampiyon oldu. 
Bu sene Audi Sport ABT Schaeffler’den 
ROKiT Venturi Racing’e geçiş yaptı ve 
ayrıca ABB elçisi oldu. Sürdürülebilirlik ve 
e-mobilite konularında gösterdiği yüksek
düzey katılım, sürdürülebilir ilerlemeyi
teşvik eden ve iklim sorununu ele alan
projeler üzerinde birlikte çalışmaları
sebebiyle Di Grassi’yi ABB için ideal bir
ortak haline getiriyor.

LUCAS DI GRASSI SIMONA DE SILVESTRO

Dünyanın önde gelen kadın yarış 
sürücülerinden biri olan Simona De 
Silvestro, 2016 yılında tamamen elektrikli 
şampiyonada puan alan ilk kadın sürücü 
oldu.Şu anda Tag Heuer Porsche’nin test 
ve geliştirme mühendisi olarak görev 
yapıyor – kendisi takımın ilk kadın çalışma 
sürücüsü. De Silvestro, 5. Sezon’dan beri 
ABB elçisi olarak görev alıyor.
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ABB Formula E 2. nesil aracının incelemesi

Frenler
Rejeneratif fren sistemini 
iyileştiren yeni brake-by-
wire sistemi

Batarya
2. Nesil batarya, yalnızca %20
daha fazla ağırlıkla %95 daha
fazla enerji sağlıyor

Motor
Tepe gücü 250 kW’a çıkarıldı 

280 km/s / 174 m/s azami hız

Güvenlik
Atak Modu ve Fanboost’un etkin 
olduğunu göstermek için LED lambaları 
bulunduran “hale” biçimli baş koruması

Lastikler
Yarış boyu dayanan her havaya 
uygun lastikler

Azami hız 
280 km/h 
174 m/s

Yarış modundaki gücü 
220 kW
295 HP

Atak modundaki gücü 
250 kW
335 HP

Batarya kapasitesi    
54 kWh
(tam yarış uzunluğu)

Batarya gerilimi      
900 volt

15
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—
Gelecek 3. nesil ABB Formula E araçlar

Performans:
• 322 kph / 200 mph’nin üzerinde en yüksek

hıza sahip en hızlı Formula E aracı.
• Bir yarışta kullanılan enerjinin

%40’ından fazlası rejeneratif frenleme ile
üretilen, şimdiye kadarki en verimli formül
yarış aracı.

• 350kW’a (470BHP) güç üretiminde
elektrikli bir araç %95 verimlilik sağlarken
aynı güçteki bir içten yanmalı bir motorda
sürüşe aktarılan enerji verimliliği sadece %
40 civarındadır.

• Hem ön hem de arka güç aktarma
mekaniğine sahip ilk formüla aracı. Bu yeni
ön güç aktarma sistemi, arkadaki 350kW’a
250kW ekleyerek mevcut Gen2’nin
rejeneratif kapasitesini iki katından
fazlasına çıkarak toplam 600kW’a
çıkarıyor.

• Yarış sırasında ek enerji için 600kW’lık
ultra yüksek hızlı şarj kapasitesi,
dünyadaki en gelişmiş ticari şarj
cihazlarının gücünün neredeyse iki katı.

• Ön güç aktarma sistemi ve rejeneratif
özelliğinin eklenmesiyle arka hidrolik
frenlere sahip olmayacak ilk formüla aracı.

Sürdürülebilirlik:
• Gen3 piller, sürdürülebilir kaynaklı

minerallerden oluşan şimdiye kadar
yapılmış en gelişmiş, sürdürülebilir
piller arasındadır ve pil hücreleri
kullanım ömürlerinin sonunda yeniden
kullanılacak ve geri dönüştürülecektir.

• Kaporta yapımında ilk kez,
kullanımdan kaldırılmış Gen2
arabalarından geri dönüştürülmüş
karbon fiber içeren ve kullanılan
toplam işlenmemiş karbon fiber
miktarını azaltan formüla aracında
keten ve geri dönüştürülmüş karbon
fiber kullanılacak. Bu,
Gen3 karoserinin üretiminin karbon
ayak izini %10’dan fazla azaltacaktır.
Tüm atık karbon fiber, havacılık
endüstrisinden yenilikçi bir sürecin
benimsenmesi yoluyla yeni
uygulamalar için yeniden
kullanılacaktır.

• Doğal kauçuk ve geri dönüştürülmüş
lifler, yeni Gen3 lastiklerinin
%26’sını oluşturacak ve yarıştan sonra
tüm lastikler tamamen geri
dönüştürülecek.

• Gen3’ün karbon ayak izi, çevresel
etkiyi azaltmak için alınan tüm azaltım
önlemlerini bilgilendirmek için
tasarım aşamasından ölçülmüştür ve
tüm kaçınılmaz emisyonlar, Formula
E’nin net sıfır karbon taahhüdü
kapsamında dengelenecektir.

• Tüm Gen3 tedarikçileri, üretimin
çevresel etkilerini azaltmak için (ISO
14001) en üst düzey uluslararası
standartlara uygun olarak çalışacak ve
FIA Çevre Akreditasyonu 3 Yıldız
derecesine sahip olacaktır.

İÇİNDEKİLER
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—
Kurallar ve yönetmelikler

17

Antrenman
Her etkinlikte iki antrenman seansı 
bulunuyor - 45 dakikalık bir seansın 
ardından 30 dakikalık başka bir seans. Bu 
süre, çift yarış etkinliklerinin ikinci 
gününde yalnızca tek bir 45 dakikalık 
seansa indiriliyor.
Bu sefer ilk kez takımlar ve sürücülerin 
zamanları, piste alışmak ve araç 
kurulumunu piste göre uyarlamak için 
piste çıkıyor. Pistteki zamanları ölçülüyor, 
ancak finaldeki sonuçlara etki etmiyor.

Sıralama
Taraftarlara daha fazla eğlence sunmak ve 
her zaman olduğu gibi herhangi bir sürücüye 
gün içinde pole pozisyonunu elde etme 
fırsatı vermek amacıyla bu sezon sıralama 
formatında bazı düzenlemelere gidildi.

İlk eleme aşamasında, Sürücüler Dünya 
Şampiyonası’ndaki konumlarına göre 
sıralanan 11 sürücüden oluşan iki grup, 10 
dakikalık bir seansta tur sürelerini belirlemek 
için 220kW’ta mücadele edecek. Her iki 
gruptan en iyi tur zamanına sahip dörder 
sürücü, eleme usulüyle ve 250kW da mevcut 
olacak şekilde bire bir düellolara çeyrek final 
ve yarı finale devam edecek.

Pole pozisyonu son bir düelloda belirlenirken, 
kalan diğer tüm grid pozisyonları, sürücülerin 
sıralama turlarını bitirdiği pozisyonlar esas 
alınarak belirlenecek.

Shakedown
Shakedown seansı, çoğu etkinlikte ana 
etkinlikten önceki gün, yani Cuma günü 
düzenlenir, ancak bu, pistin (şehir sokakları) 
müsait olmasına bağlıdır. Sürücüler, bu 
seansı, elektronik sistemleri ve aracın 
güvenilirliğini kontrol etmek için kullanır, 
ancak araçlar düşük bir hızda çalıştığı için 
genel performansı kontrol edemezler. 

An itibariyle pist düzeni, bordürler ve pist 
özellikleri, sürücü brifinginde 
yarışmacıların sağladığı geri bildirimler de 
dikkate alınarak FIA (dünya motor sporları 
yönetim kurulu) tarafından kontrol 
edilebiliyor.

E-Prix
Formula E yarışları veya E-Prix, hareketsiz
konumda kalkış ile başlıyor, yani tüm ışıklar
yeşil yanana kadar araçlar hareket etmiyor.
Sürücüler, esas ceplerin arkasında kısa bir
mesafede bulunan sahte ceplerde sıraya
giriyor ve yarışı başlatmak için yavaşça
pozisyon alıyor. E-Prix etapları 45 dakika
sürüyor. 45 dakika dolduğunda ve lider
bitiş çizgisini geçtiğinde yarışın bitimine
yalnızca bir tur kalmış demektir.

FANBOOST
FANBOOST, taraftarların yarış sırasında oy 
vermelerine ve sürücüye ekstra enerji artışı 
sağlamalarına olanak tanıyan bir taraftar 
etkileşim sistemidir - en yakındaki 
rakibinizi geçmek için bir hamle yapmak ya 
da bir sollama girişimini savuşturmak 
suretiyle atak veya savunma amacıyla 
kullanılır.

Sistem, taraftarların, yarışmanın sonucunu 
aktif olarak etkilemelerini sağlıyor. Bu, 
rekabetçi sporlarda eşi benzeri görülmeyen 
bir şey.   

Taraftarlar, uygun olan platformlarda 
(sosyal medya veya resmi Formula E web 
sitesi aracılığıyla) her yarıştan önceki altı 
günlük süre içinde ve yarıştan 15 dakika 
sonrasına kadar günde bir kez oy verebilir.

ATAK MODU
5. Sezonda seriye dahil edilen ATAK MODU,
sürücülerin yarış alanından işaretli
aktivasyon bölgeleri üzerinden çıkması
suretiyle aktive edebileceği bir güç arttırma
sistemidir. Bu mod, sürücüye bir süreliğine
ekstra bir 30 kW güç veriyor. Sürücülerin
ATAK MODU’nu kaç kez ve ne kadar süreyle
kullanabilecekleri ve minimum kullanım
süresi, yarıştan bir saat önce takımlara
bildiriliyor. ATAK MODU, tüm pistin sarı
renk ile gösterildiği anlarda veya güvenlik
aracının pistte olduğu zamanlarda aktif hale
getirilemez.

Şampiyon
ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası, hem 
sürücüler hem de takımlar klasmanı 
şampiyonalarından oluşuyor.  
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Kurallar ve yönetmelikler
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Sürücüler şampiyonası, sürücülerin sezon 
sonundaki toplamlarına göre belirleniyor 
ve tüm sezon boyunca elde ettikleri en iyi 
sonuçlardan oluşuyor. Öte yandan, 
Takımlar şampiyonası, her iki sürücünün 
de sezon boyunca yarışlarda aldıkları 
puanlar üzerinden hesaplanıyor.

Puanlar
Formula E, diğer FIA tasdikli serilerde 
olduğu şekilde standart puanlama 
sistemini uyguluyor ve ilk 10’a giren 
sürücülere sırasıyla şu puanları veriyor: 
25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.

Julius Baer Pole Pozisyonunu elde eden ve 
TAG Heuer En Hızlı Turunu kazanan 
sürücülere ilave puanlar da veriliyor - 
aşağıda bu ikisi hakkında daha fazla 
bilgiye ulaşabilirsiniz. En önde başlayan 
sürücü (Julius Baer Pole Pozisyonu) 
fazladan üç puan alırken, yarış sırasında 
hızı belirleyen sürücü (VISA En Hızlı Tur) 
fazladan bir puan alıyor. Ancak 4. 
Sezonda uygulanmaya başlayan yeni kural 
gereği, bir sürücünün fazladan bir puan 
kazanması için yarış bitiminde ilk 10’a 
girmiş olması gerekiyor. Sürücü ilk 10’a 
giremezse bu puan ilk 10’daki en hızlı tur 
zamanına sahip sürücüye gidiyor.

E-lisans
Tıpkı trafikte geçerli olan ehliyet gibi,
Formula E sürücülerinin de yarışlara
katılmaya hak kazanması gerekiyor.
Sürücülerin ABB FIA Formula E Dünya
Şampiyonasına katılabilmek için aşağıdaki
şartları sağlaması gerekiyor:

• Sürücüler, elektrik özelinde güvenliğe,
tamamen elektrikli Formula E aracının
belirli özelliklerine odaklanan ve serinin
hem teknik hem de sportif yönlerini
konu edinen özel bir FIA eğitim oturumu
gerçekleştirmeli.

• Sürücüler, Süper Lisans almaya hak
kazanmak için kullanılan FIA puan
sistemi uyarınca son üç yılda en az 20
puan toplamış olmalı; veya daha önce bir
Süper Lisans edinmiş olmalı; veya
önceden ABB FIA FIA Formula E Dünya
Şampiyonasının en az üç etkinliğine
katılmış olmalı.

• Önceki sezonun şampiyonu, bir sonraki
sene için otomatik olarak Süper Lisans
almaya hak kazanıyor. Bu gereklilikler
karşılanmadığı takdirde, FIA tarafından,
tek koltuklu kategorilerde tutarlı bir
şekilde üstün yetenek sergilediğine
kanaat getirilen, ancak hak elde etme
şansı çok az olan veya hiç olmayan bir
sürücünün yine de yarışlara katılmasına
karar verilebilir.

Araç şarjı
Aracın şarj edilmesi sıralama turlarında ve 
yarış esnasında olduğu gibi, kapalı park ve 
teknik denetim sırasında da yasaktır. 
Takımlar, seans aralarında ve antrenman 
sırasında araçlarını şarj edebilir.
Sürücüler
2021/22 ABB FIA Formula E Dünya 
Şampiyonasının 8. Sezonunda 11 takımdan 
toplam 22 sürücü yarışacak.
Lastikler ve lastik tahsisatı
Özel olarak üretilen her türlü hava koşuluna 
dayanıklı 18 inçlik lastikler, ABB FIA Formula 
E Dünya Şampiyonasının resmi lastik 
tedarikçisi Michelin tarafından sağlanıyor.    
Tüm sürücülere her bir etkinlik için iki ön 
lastik ve iki arka lastik olacak şekilde yeni 
lastik takımları tahsis ediliyor. 
Çift yarışlar
Yarışların büyük çoğunluğu, ev sahibi 
şehirdeki aksaklıkları en aza indirmek 
maksadıyla tek bir günde gerçekleştiriliyor. 
Ancak, mümkün olduğu durumlarda bazı 
etkinlikler iki kat daha fazla faaliyete izin 
verecek şekilde iki günü kapsıyor ve bu 
etkinliklere çift yarış adı veriliyor.
 Her iki günün programı birbirinin aynısı 
olurken, ikinci günde farklı olarak yalnızca 
45 dakikalık bir antrenman seansı yapılıyor.

Pozisyon Puanlar
1. 25
2. 18
3. 15
4. 12
5. 10
6. 8
7. 6
8. 4
9. 2
10. 1
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8. Sezon takım ve sürücüleri

#17 Nyck de Vries 
Uyruk: Hollanda

#5 Stoffel Vandoorne 
Uyruk: Belçika

Mercedes-EQ Formula E Takımı, HWA Racelab’ın 
dönüştürülmesinin ardından 6. Sezonda piste 
katıldı. Paris ve Rouen arasında gerçekleştirilen ilk 
motorlu yarışta yer alan Mercedes-Benz, motor 
sporlarında 125 yıllık bir deneyime sahip. Takım, 8. 
Sezon’da hem takımlar hem de sürücüler 
kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
Güç aktarım mekanizması: Mercedes-Benz EQ 
Silver Arrow 02 Takım Sorumlusu: Ian James

#27 Jake Dennis 
Uyruk: Büyük Britanya

#28 Oliver Askew 
Uyruk: Amerika

—
Avalanche Andretti Formula E

Andretti, ABB Formula E’nin kurucu takımları 
arasındadır. Takım, BMW fabrika takımı olarak 
geçirdiği süre de dahil olmak üzere toplamda 
yedi sezonda sekiz pole pozisyonu, 17 podyum 
elde etti ve yedi yarışta galibiyete ulaştı.
Güç aktarım mekanizması: BMW iFE.21    
Takım Sorumlusu: Roger Griffiths

—
Mercedes-EQ Formula E Team

#36 André Lotterer 
Uyruk: Almanya

—
TAG Heuer Porsche Formula E 
Team

#94 Pascal Wehrlein 
Uyruk: Almanya

#20 Mitch Evans 
Uruk: Yeni Zelanda

#10 Sam Bird 
Uyruk: Büyük Britanya

ABB’nin ortağı olduğu Porsche takımı, kısa süre 
önce yeniden, “kazanana kadar” şampiyonada 
kalacaklarına dair bir kararlılık bildirdi. Porsche’nin 
6. Sezonda Formula E’deki ilk yarışı, 30 yıldan uzun
bir süre sonra tek koltuklu yarışlara dönüşüne
sahne oldu.
Güç aktarım mekanizması: Porsche 99X Electric
Takım Sorumlusu: Amiel Lindesay

—
Jaguar TCS Racing

Motor sporlarında en zengin tarihe sahip 
üreticilerden biri olan Jaguar, şampiyonaya 3. 
Sezon’da katıldı.
Takım, ilk zaferine 2019 yılında Roma yarışında 
ulaştı ve 7. Sezon’u takımlar klasmanında ikinci 
sırada tamamladı. Üreticilerin elektrikli 
mobiliteye geçişinde önemli bir rol oynaması 
sebebiyle yakın zamanda seriye yönelik bağlılığını 
yeniden temin etti.
Güç aktarım mekanizması: Jaguar I-TYPE 5 
Takım Sorumlusu: James Barclay
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8. Sezon takım ve sürücüleri

#30 Oliver Rawland 
Uyruk: Büyük Britanya

#29 Alexander Sims 
Uyruk: Büyük Britanya

—
Mahindra Racing

#3 Oliver Turvey 
Uyruk: Büyük Britanya

#33 Dan Ticktum 
Uyruk: Büyük Britanya

Şampiyona, Hint otomobil üreticisi Mahindra’nın 
ilk uluslararası tek koltuklu yarış deneyimi.
Seriye 2014 yılında katılan takım, serinin 3. Nesil 
araçlarla yapılacak dönemine katılacağını taahhüt 
eden ilk takım oldu.
Güç aktarım mekanizması: Mahindra 
M7Electro Takım Sorumlusu: Dilbagh Gill

—
NIO 333

NIO 333 FE, Nelson Piquet Jr.’ın 2015 yılında ilk 
kez sürücüler klasmanında şampiyonluğu elde 
ettiği Team China Racing’in geliştirilmiş halidir. 
Merkezi Şanghay’da bulunan SUV ve spor 
otomobil üreticisi NIO’nun yarış koludur.
Güç aktarım mekanizması: NIO 333 
001 Takım Sorumlusu: Christian Silk

#11 Lucas di Grassi 
Uyruk: Brezilya

#48 Edoardo Mortara 
Uyruk: İsviçre

ABB FIA Formula E Şampiyonası kapsamında 
düzenlenen ilk yarışa kadar uzanan bir geçmişe sahip 
Monako merkezli takım, 2019 Hong Kong E-Prix’de ilk 
galibiyetini elde etti. ROKiT Venturi ayrıca 2016 yılında 
ABD’nin Utah eyaletindeki Bonneville Salt Flats’ta 
kırılan elektrikli araç kara hız rekorunun da sahibi.
Güç aktarım mekanizması: Mercedes-Benz EQ Silver 
Arrow 02 Takım Sorumlusu: Susie Wolff

#25 Jean-Éric Vergne 
Uyruk: Fransa

—
DS TECHEETAH

DS Techeetah, şampiyonaya ilk olarak önceden 
Team Aguri’nin elindeki mevcut bulunan giriş 
hakkını devralmasının ardından 2016/17 
sezonunda giriş yaptı. Takım, iki sezon sonra 
Fransız üretici DS’nin desteğini kazandı. Tt, hem 
5. Sezon’da hem de 6. Sezon’da takımlar
klasmanında şampiyonluğa ulaştı.
Güç aktarım mekanizması: DS E-Tense FE20
Takım Sorumlusu: Mark Preston
—
ROKiT Venturi Racing

#13 António Félix da Costa 
Uyruk: Portekiz
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8. Sezon takım ve sürücüleri

#23 Sébastien Buemi 
Uyruk: İsviçre

#22 Maximilian Guenther 
Uyruk: Almanya

—
Nissan e.dams

#7 Sérgio Sette Cámara 
Uyruk: Brezilya

#99 Antonio Giovinazzi 
Uyruk: İtalya

—
Dragon/Penske Autosport

Dragon/Penske Autosport, açılış sezonundan 
beri Formula E’nin dayanak noktalarından birisi 
oldu ve bugüne dek bütün yarışlarda yerini aldı. 
Jay Penske tarafından 2007’de kurulan takım, 
pistlerdeki tek Amerikan takımı.
Güç aktarım mekanizması: 
Penske EV5 Takım Sorumlusu: 
Jay Penske

#37 Nick Cassidy 
Uyruk: Yeni Zelanda

#4 Robin Frijns 
Uyruk: Hollanda

2017 yılında seriye katıldı ve e.dams (resmiyette 
Renault’nun yarış ortağı) uzantısını alarak 
Nissan e.dams haline geldi. Sürücüleri Buemi, 
ABB elçisi olarak görev yapıyor.
Güç aktarım mekanizması: Nissan IM02
Takım Sorumluları: Gregory ve Olivier Driot

—
Envision Racing

Bugüne kadarki tüm yarışlara katılan Envision 
Racing, Şampiyonanın kurucu takımlarından 
birisidir ve Pekin’de düzenlenen serinin ilk açılış 
yarışında da yerini almıştı. Takım, söz konusu 
dönemde 11 yarışta galibiyete ulaşarak ve 26 kere 
podyuma çıkarak 800’den fazla puan topladı ve 
tüm zamanlarda en yüksek puana ulaşan 
takımlardan biri olma başarısını gösterdi.
Güç aktarım mekanizması: Audi e-tron FE07 
Takım Sorumlusu: Sylvain Filippi
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Basın bültenleri

ABB ve Audi, E-Mobilitenin Yaygınlaşması için 
Vietnam’da İş Birliği Yapıyor

ABB E-mobility, İtalya’daki en büyük DC hızlı 
şarj cihazı üretim tesisini açtı

Nuh Çimento ve ABB, sıfır emisyon ile çalışacak 
Kaya Kamyonlarının tam elektrikliye 
dönüştürülmesi projesinde iş birliği yapıyor

ABB, Shell’in global Elektrikli Araç şarj 
hedeflerine destek verecek

ABB Dünyanın En Hızlı Elektrikli Araç Şarj 
Cihazını Pazara Sundu

ABB ve TestInfra Sweden, kış koşullarında 
elektrikli araç (EA) çalışmasını test edecek

“Teknoloji sayesinde daha iyi bir miras 
bırakacağız” – Lucas di Grassi ile sürdürülebilir 
kalkınma üzerine

ABB, Milano şehrinin elektrikli otobüs 
şebekesine güç veriyor

İÇİNDEKİLER
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https://new.abb.com/news/tr/detail/94057/abb-ve-audi-e-mobilitenin-yayginlasmasi-icin-vietnamda-is-birligi-yapiyor
https://new.abb.com/news/tr/detail/92529/abb-e-mobility-italyadaki-en-buyuk-dc-hizli-sarj-cihazi-uretim-tesisini-acti
https://new.abb.com/news/tr/detail/91857/nuh-cimento-ve-abb-sifir-emisyon-ile-calisacak-kaya-kamyonlarinin-tam-elektrikliye-donusturulmesi-projesinde-is-birligi-yapiyor
https://new.abb.com/news/tr/detail/90613/abb-shellin-global-elektrikli-arac-sarj-hedeflerine-destek-verecek
https://new.abb.com/news/tr/detail/83009/abb-dunyanin-en-hizli-elektrikli-arac-sarj-cihazini-pazara-sundu
https://new.abb.com/news/tr/detail/87374/abb-ve-testinfra-sweden-kis-kosullarinda-elektrikli-arac-ea-calismasini-test-edecek
https://new.abb.com/news/tr/detail/87090/teknoloji-sayesinde-daha-iyi-bir-miras-birakacagiz-lucas-di-grassi-ile-surdurulebilir-kalkinma-uzerine
https://new.abb.com/news/tr/detail/86799/abb-milano-sehrinin-elektrikli-otobus-sebekesine-guc-veriyor
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