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N.Ü.: Would you please inform us about the Start-Stop 
technology?

S.E.: Start-Stop, i.e. the “Stop-and-Go” system, is a system which 
helps preventing loss of energy in times of busy tra�c or at tra�c 
lights, at stops requiring no power, by automatically stopping the 
engine and restarting it instantly when the driver engages the 
clutch. The Start-Stop technology is based on the principle of not 
running the internal combustion engine unless needed. Thus the 
idle time of the ic engine is minimised, leading to fuel savings and 
lower CO2 emissions.

N.Ü.: What products does İnci Akü o�er for vehicles featuring 
start-stop? How do those batteries di�er from the standard?

S.E.:  The products we o�er as İnci Akü for the vehicles featuring 
Start-Stop are AGM and NanoGold EFB. In the starter group we 
developed the İnci Akü NanoGoldi one of our new technology 
products, with the Start-Stop technology in the year 2012. Our 
product specially designed for the upper-segment vehicles has an 
up to 50 percent longer service life, and a 30 percent higher 
starting capacity than those of the standard batteries. The 
product has features such as fast energy recovery in the driving 
mode, improved charge acceptance feature, up to 2 times longer 
cycle time compared to the standard lead-acid batteries, and 
maximum short-circuit resistance. On the other hand, our 
Start-Stop AGM series which was specially designed for the 
Start-Stop technology gradually gaining importance for the world 
is for us in the forefront of the products which will further 
reinforce our continuous growth. Our İnci Akü Start-Stop AGM 
series, specially designed for the Start-Stop vehicles provided 
with high-grade electrical equipment and recovery braking system, 
optimally meets the high energy requirements needed due to the 
advanced heating, electronic entertainment, driver support 
assistance systems, internal and external lighting, and other 
similar equipment used in the new generation vehicles.

N.Ü.: Why should these products be preferred, how will they gain 
importance in the future?

S.E.: The Start-stop technology has rapidly found a widespread 
use in the market thanks to its ability to give a fuel saving of 5 to 
10 percent at a slight cost di�erence. The continually increasing 
and predominantly urban-concentrated population leads to a 
faster pollution of our earth. In an attempt to slow down and stop 
such process, many states implement their incentive mechanisms 
in order to increase the ratio of the electric and hybrid vehicles on 
the roads. In parallel to which, the automotive manufacturers 
have since recently been launching their electric and hybrid 
vehicles. It is expected that the most of the vehicles to be 
manufactured in the years to come will come with the start-stop 
feature due to ever-stricter emission standards.

N.Ü.: Start-Stop teknolojisi hakkında bizi bilgilendirir misiniz?

S.E.: Start-Stop yani “Dur-Kalk” sistemi, trafiğin yoğun olduğu 
zamanlarda ya da trafik ışıklarında güce ihtiyaç duyulmayan 
duruşlarda motoru otomatik olarak durdurup, sürücünün debriyaja 
bastığı anda ise tekrar çalıştırarak, enerji kaybını önlemeye yardımcı 
olan bir sistemdir. Start-Stop teknolojisi ihtiyaç duyulmadığı sürece 
içten yanmalı motorun çalıştırılmaması prensibine dayanır. Böylece 
içten yanmalı motorun boşta çalıştığı süre minimuma indirilerek 
yakıt tasarrufu ve CO2 emisyonunda azalma sağlanır.

N.Ü.: İnci Akü start-stop özelliğine sahip araçlar için hangi ürünleri 
sunuyor? Bu akülerin standart akülerden farkı nedir?

S.E.: İnci akü olarak Start-Stop özelliğine sahip araçlar için 
sunduğumuz ürünler AGM ve NanoGold EFB’dir.  Starter grupta yeni 
teknoloji ürünlerimizden İnci Akü NanoGold’u, 2012 yılında Start-
Stop teknolojisiyle geliştirdik. Üst segment araçlar için özel olarak 
 tasarlanan ürünümüz, standart akülerden yüzde 50’ye kadar daha
 uzun ömürlü ve yüzde 30 daha fazla marş basma gücüne sahip.
 Ürünün sürüş modunda hızlı enerji geri kazanımı, geliştirilmiş şarj
 kabul özelliği, standart kurşun asit akülere göre 2 kat daha fazla
 çevrim süresi ve kısa devrelere karşı maksimum dayanıklılık gibi
 özellikleri bulunuyor. Dünya için giderek önem kazanan Start-Stop
 teknolojisi için özel olarak tasarlanmış Start-Stop AGM serimiz ise
 bizim için süregelen büyümemizi daha da güçlendirecek ürünlerin
 başında yer alıyor. Yüksek elektriksel donanım ve geri kazanım
 frenleme sistemine sahip Start-Stop araçlara özel olarak tasarlanan
 İnci Akü Start-Stop AGM serimiz, yeni nesil araçlarda kullanılan
 geliştirilmiş ısıtma, elektronik eğlence, sürücü destek yardım
 sistemleri, iç ve dış aydınlatmalar ve benzeri donanımlar sebebiyle
 ihtiyaç duyulan yüksek enerji gereksinimlerini optimum düzeyde
 karşılıyor

N.Ü.: Neden bu ürünler tercih edilmeli, gelecekte önemi nasıl 
artacak?

S.E.: Start-stop teknolojisi düşük maliyet farkıyla yüzde 5-10 arası 
yakıt tasarrufu sağlayabilmesi nedeniyle pazarda kısa sürede geniş 
bir kullanım alanı buldu. Sürekli artan ve daha fazla şehirlerde 
yoğunlaşan insan nüfusu, dünyamızın daha hızlı kirlenmesine yol 
açıyor. Bu gidişatı yavaşlatmak ve durdurmak için birçok devlet, 
yollardaki elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşması için teşvik 
mekanizmalarını hayata geçiriyor. Buna paralel olarak da otomotiv 
üreticileri elektrikli ve hibrit araç modellerini bir süredir pazara 
sürüyor. Her geçen yıl sıkılaşan emisyon standartları nedeniyle 
önümüzdeki yıllarda üretilecek araçlarının çok büyük kısmının 
start-stop özelliğine sahip olması bekleniyor.
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Her geçen yıl sıkılaşan emisyon standartları nedeniyle 
önümüzdeki yıllarda üretilecek araçlarının çok büyük 
kısmının start-stop özelliğine sahip olması bekleniyor.

It is expected that the most of the vehicles to be manufactured in 
the years to come will come with the start-stop feature due to 
ever-stricter emission standards.


