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21AR-GE / OTOMOTİV

Uluslararası Yılın Kamyonu 2019
F-MAX

1. GİRİŞ

Ford Trucks ailesinin son ve en güçlü 
üyesi olan F-MAX, 2018 yılının sonun-
da pazara sunulmuştur. 2,5 metre ge-
nişliğindeki rahat ve konforlu kabini, 
2500 Nm tork ve 500 PS gücündeki 
motoru ile pazara rekabetçi bir giriş 
yapan F-MAX’de, yeni nesil Ecotorq 
motorun ve Ford Trucks’ın şık aero-
dinamik tasarımının katkılarıyla yakıt 
sarfiyatı bir önceki nesle göre %8,5 
azaltılmıştır. 

Pazara sunulduğu an ağır ticari araç 
sınıfının liderleri arasına girmeyi başa-
ran F-MAX; bütünüyle yenilenmiş ka-
binin yanı sıra, Akıllı Motor Sistemleri, 
Akıllı Sürüş Sistemleri, Yakıt Ekonomisi 

Teknolojileri ve Modüler Tasarım yön-
leriyle de ön plana çıkmaktadır.

2. TASARIM, TEKNİK VE 
ÖZELLİKLERİ

F-MAX, beş yıllık bir süreçte 500 mü-
hendis tarafından tasarlandı, geliştiril-
di ve test edildi. Dört kıtada 11 ülkede 
gerçekleştirilen testlerde 233 prototip 
kullanıldı. Bu süreçte 15.500 saat labo-
ratuvar testleri ve 5 milyon kilometre 
yol testi gerçekleştirildi. 

Tümüyle yeni kabin geliştirme prosesi 
sırasında otomotiv endüstrisinin ana 
odağı ağırlık azaltmak ve araç özellik-
lerini (dayanım, çarpışma güvenliği, 
gürültü titreşim) optimize edebilmek 

için yeni bir yapısal mimari yaklaşı-
mına gidilmiştir. Halka Yapılar (Ring 
Structure) adındaki bu yaklaşım ile 
konvansiyonel tasarım anlayışından 
ayrılarak:

• Toplam parça sayısında %24 azal-
ma,

• Parça başına kalıp sayısında 5.4 
ten 3.6 ya azalma,

• Yüksek dayanımlı çelik kullanımın-
da %50 artış,

• Burulma sağlamlığının 2.5 kat artı-
rılması (en yakın rakibin 2 katı),

• %30 hacim artışına rağmen %20 
daha az punta kaynak,

• Kabin ağırlığının program hedefi-
nin dahi %5 altında kalması,
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• Ağırlık / Verimlilik Index’inin azal-
tılması (Önceki araca göre %70 
azalma, en yakın rakibe göre %50 
azalma) sağlanmıştır.

Bunların sonucu olarak yeni kabinde: 

• %30 hacim artışı ve sıkılaştırılan 
yeni çarpışma güvenliği regülas-
yonlarına rağmen  kabin ağırlığı-
nın program ağırlık hedeflerine 
oranla % 5 ağırlık azaltılması,

• Ağırlık / Verimlilik Index’inin azal-
tılması (Önceki araca göre %70 
azalma, en yakın rakibe göre %50 
azalma) sağlanmıştır.

Tümüyle yeni bir iç kabin tasarımı 
uygulanmış ve bu kapsamda gelişen 
teknoloji ve müşteri beklentileri göz 
önünde bulundurularak aşağıdaki uy-
gulamalar gerçekleştirilmiştir:

• %100’ü Ford Otosan Mühendisleri 

tarafından ön konsol kokpit tasarı-
mı ve geliştirilmiştir.

• Raylı ve çekmeceli ön konsol ve 
yatak altı konsol tasarımları yapıl-
mıştır.

• Ambiyans aydınlatma fonksiyonu 
da sağlayan iç aydınlatma lamba 
tasarımı yapılmıştır.

• Ön cam üzerinde otomatik kont-
rollü tek parça perde kullanılmış, 
sürücü ve yolcuların konforu artı-
rılmıştır.

• Yatak taşıyıcı iskeleti %29 daha ha-
fif olan kompozit malzeme kullanı-
larak tasarlanmıştır.

• Dinlenme ve açılı baş destek (has-
tane yatağı tipi) pozisyonu sağla-
yan kırılma mekanizmasına sahip 
bağımsız yaylı yatak tasarımı yapıl-
mıştır.

• Yatak kılıfları, fermuarlı ve yıkana-
bilir olup leke tutmama özelliği de 
bulunmaktadır.

• Yatak altı pistonları açılı şekilde 
tutuşu sağlayarak depolama kon-
sollarına düşük eforla erişim amaç-
lanmıştır.

• Araç içerisindeki halılar çıkarılabi-
lir ve yıkanabilir, tavan ile yan trim 
parçalarının kumaşları silinebilir 
özellikte tasarlanmıştır.
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• Sektörde ilk olarak gerçekleşti-
rilen, ayakkabılar için dış ortam 
korumalı basamak ağır vasıta sü-
rücülerinin konforunu artıran yeni 
bir özellik olarak tasarlanmıştır.

• Işık geçirgenliği sıfır olan perde ta-
sarımı yapılmıştır.

 • Süspansiyonlu koltuk tasarımı için 
yerli imalatçıyla çalışılmış, tasarım 
ve geliştirme çalışmaları birlikte 
yürütülerek; hem yerli bilgi biriki-
mi arttırılmış hem de bu sektörde 
yerli bir rekabetçi alternatif oluştu-
rulması sağlanmıştır. 

• Mevcut ürüne ek olarak sürücü 
konforunu arttırmak amacıyla; 

 Ayarlanabilir omuz destek meka-
nizması, 

 Emniyet kemeri yükseklik ayarı 
mekanizması

 İleri-geri darbe sönümleyici

 Koltuğun yan kısmına entegre 
edilmiş depolama cebi tasarımları 
yapılmıştır.

• Aracın yatak bölgesinde, yatak 
üstü depolama konsolu (uçak yol-
cu kabininde kullanılanlara ben-
zer) tasarlanmıştır ve pazarda ilk 

defa bu konsol ile birlikte 90 dere-
ce dönebilen çift yatak kullanımı 
sağlanmıştır.

 • Kabin içi İklimlendirme Sistemi:

 Dijital olarak kontrol edilebilir şe-
kilde tasarlanmıştır.

 Değişken güneş konumları ve 
hava sıcaklıklarına bağlı kalibre 
edilen optimum konfor seviyesine 
ulaşılması hedeflenmiştir.

 Ek ısıtma sistemi çalışırken ana 
havalandırma ünite kalibrasyonu-
na nem kontrol ve hava tazeleme 
özellikleri eklenmiştir.

 Motor soğutma hattı üzerine ka-
bin içi havalandırma sistemi ile 
senkronize çalışabilecek bir devir 
daim pompası eklenmiştir.

 Kabin devrilme hareketi bilgisayar 
ortamında simule edilerek klima 
borularının rotası belirlenmiş ve 
tasarım doğrulaması yapılmıştır.

Yeni çekici tasarımı ile birlikte elekt-
riksel sistemlerin araca entegrasyonu 
kapsamında araç üzerinde aşağıdaki 
yeni teknolojilerin entegrasyonu ya-
pılmıştır.

 

 

 

High Series Cluster  
• 8’’ Wide Screen 
• MyView® Screen Configuration 
• Driving Assistance Technologies 

- Driver Evaluation 
- Driving Tips 

• TPMS - Tyre Pressure & 
Temperature Monitoring System 

Electronic Climate 
Control Unit with 
Integrated FFH 

Advanced Multimedia System 
•  7.2’’ Touch Screen 
• Navigation 
• Apple Car Play 
• Spotify 
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• Yeni 8 inch TFT Gösterge Paneli Ta-
sarımı ve araca entegrasyonu,

• Uyarlanabilir Seyir Kontrolü sis-
temlerin araca entegrasyonu,

• Yeni 7.2 inç Multimedya/radyo ve 
Navigasyon sistemi tasarımı ve en-
tegrasyonu,

• Koldan vites kontrolü ve yeni 
switch/buton tasarımları,

• Araç üzerindeki elektriksel sistem-
lerin ve yüklerin CAE analizlerinin 
yapılması,

• Lastik Basınç Sensörü entegrasyo-
nu ,

• 24V/ 12 V Yüksek Verimli Güç Kon-
ventör tasarımı ve araca entegras-
yonu,

• Merkezi Kontrol Modülü ile araç 
fonksiyonlarının kontrolü ve Araç 
Elektriksel Tesisat Tasarımının Ya-
pılması.

• Araçta kullanılan sürücü destek 
sistemleri:

 ACC (Adaptive Cruise Control), 

 EBS (Emergency Brake System), 

 ASLD (Adjustable Speed Limiter 
Device), 

 Eco-Roll (Araç ataleti ile yokuş aşa-
ğı pozisyonda yakıt ekonomisi ) 

 AEBS (Advanced Emergency Brake 
System), 

 LDWS (Lane Departure Warning 
System)

 HSA (Hill Start Assist) gibi dona-
nımlarla güvenlik ve konfor artırıl-
mış ve teknolojik yeniliklerin takip 
edilmesi sağlanmıştır.

Ford Otosan için bu proje, kamyon 
segmenti için ‘Küresel olarak Rekabet-
çilik Sağlayan’ bir proje olarak sınıflan-
dırılabilir. Bu projenin gerçekleşmesi 
ile beraber küresel pazardaki diğer 
firmalara lisanslama ve mühendislik 
ihracatı gerçekleştirilmesinin temelle-
ri atılmıştır. Yeni kabin geliştirmesi ile 
beraber, gövde kontrol ünitesi, elekt-
rik dağıtım sistemi, 500PS / 2500Nm 
motor geliştirmesi gibi geliştirmeler 
de bu proje ile beraber tamamen yerli 
mühendislik kaynaklarıyla yapılmıştır.

Kamyon ailesine yeni katılan 2.5m ge-
nişliğindeki ağır kabini taşımak için 
tüm kabin süspansiyonu ve kaldırma 
parçaları yeniden tasarlanmıştır. Kabin 
sistemlerinde yer alan döküm parçalar, 
ana bağlantı noktalarına göre yeniden 
tasarlanarak saç parçalar ile değiştiril-
miştir. Yüksek gerilimler altında çalışa-
bilmesi ve montaj kolaylığı amacıyla 
çelik malzemenin, dövme parçaya 
kaynatılarak kabin denge çubuğunun 
imalat parametreleri tamamlanmıştır. 
Kamyon kabin kaldırma hidrolik sis-
tem ile gerçekleştirilmektedir. Gelecek 
kamyon projelerinde de kullanılmak 
üzere, elektrikli/manuel lineer aktüa-
tör tasarımı geliştirilerek dünyada ilk 
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kez kabin kaldırma sisteminde kulla-
nılması üzerine çalışılmıştır.

Göstergede kullanılan 8 inç TFT renkli 
ekran bir ilk olup diğer rakip firmalar-
da bu büyüklükte bir ekran tasarımı 
bulunmamaktadır. Tüm görsel ça-
lışmalar bu ekranda bulunmaktadır. 
Aynı şekilde gösterge içine kuru ısıtıcı 
sisteminin kontrolü eklenerek araçta 
bulunan kuru ısıtıcı sistemi gösterge-
den kontrolü yapılmaktadır. Bu sistem 
bir ilktir. Daha önceden ayrı bir kontrol 
modülü varken şimdi tek bir modül 

üzerinden kontrolü sağlanmaktadır. 
Multimedya sistemleri ve dokunmatik 
ekran sistemlerinin tasarımı ağır ticari 
araçlar için bir ilk olma niteliğindedir. 
Ayrıca, vites kontrolleri direksiyon ar-
kasındaki kollardan yapılmış, elektro-
nik haberleşme hattı Otosan tarafında 
tasarlanmıştır.

Ford Trucks kamyon araçlarımızda ilk 
defa sürücü destek sistemleri kulla-
nılmıştır. İlk kez cekici araçlarda araç 
dinamiği geliştirmeleri tamamen Ford 
Otosan mühendisleri tarafından tasar-

lanan Ford Otosan Eskişehir Fabrikası 
Test Pisti’nde yapılmıştır. 

Dijital fazda analizi yapılan objektif 
metriklerin prototip fazında doğrulan-
ması yapılmıştır ve bu doğrulama ya-
pılırken şasi/kabin, motor askı sistemi/
kabin, egzos bağlantı/kabin arasında 
transfer fonksiyonları çıkarılıp, nume-
rik veriyle karşılaştırılmıştır. Bu şekilde 
araç titreşim ve akustik hassasiyetinin 
test datalarıyla doğrulanıp, akustik ve 
titreşim açısından zayıf bölgeler orta-
ya çıkarılmıştır. Termal kamera meto-

 

Truck Specific Embedded Navigation 
• Turn By Turn Navigation With 

21 Languages Support 
• POI / Nearest Public 

Locations 

Weblink® 
• Music Player 
• Shoutcast® 
• Calendar 
• YouTube® 
• Waze® 
• Control of a 

Mobile Application 
to the In-Vehicle 
HMI 

Multimedia System 
• Hands-free Calling 
• Bluetooth 
• Music and Video 

Player via USB 
Memory Stick 

• 2.1A USB 
charging 

Apple Carplay® 
• Audiobooks® 
• Digital Radio 
• WhatsApp® 
• Music Player 
• Amazon®/Audible® 
• Podcast® 
• Spotify® 

Outside Camera Compatible Multimedia Display 
• Front Camera  
• Rear Camera  

Ford Otosan 
Cloud 

FMS 
Provider 1 
(Arvento) 

FMS 
Provider 2 

(TBD) 

Web 
Service 
Layer 1 

Web 
Service 
Layer 2 

GSM 

PCCM 

Arvento FMS  
Front End 

FMS Front-
End 2 
(TBD) 
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duyla hava kaçağı geliştirimi, ilk defa 
bir Ford araç geliştirme fazında uygu-
lanmıştır.

Yeni oluşturulan kontrolcü algoritması 
sayesinde kabin kaldırma testi boyun-
ca kabin kaldırma çubuğu deplasman 
ve efor değerleri ölçülebilmiş, sistem 
davranışına dair objektif veriler topla-
nabilmiştir. Ayrıca hidrolik hat üzerin-
den basınç ölçümleri de kaydedilmiş-
tir.

Önceki model Cargo kamyonlarına 
göre yeni araca aşağıdaki özellikler 
sağlanmıştır;

• Direksiyon ve koltuk hareketleri-
nin artırılması

• Sürüş konforunu arttırmak ama-
cıyla, ayak dinlenme bölgesinin 
eklenmesi

• Algılanabilir ferahlığın arttırılması

• Ön konsolun müşteriye dönük ol-
ması ve kullanım kolaylığı sağla-
ması

• Orta konsol ve yatak altına çekme-
celer eklenerek müşteriye fazla-
dan saklama alanı sağlanması

• Yatak bölgesinde yenilikçi saklama 
alanları getirilmesi 

• Yatak bölgesine ses, aydınlatma ve 
ısıtma kontrollerinin eklenmesi

• Yatak altı saklama alanlarının hem 
araç içinden hem de araç dışından 
erişilebilecek şekilde tasarlanması

• Alt ve üst yatak boyut ve konforu-
nun arttırılması

• Alt yatakta konforlu oturma ve 
yatmanın sağlanabilmesi amacıy-
la, ikinci yatağın arka panele para-
lel şekilde katlanabilir olması

• Görebilirliğin iyileştirilmesi adına 
görüş alanın araç boyutuna uygun 
olarak arttırılması

• Yeni ayna konumlanmasıyla, geri 
görüş açısının arttırılması

• Sürüş bölgesinden yatak bölgesi-
ne geçişin iyileştirilmesi

• Basamaklar arası ilişki, kapı açıklı-
ğı açısı ve iniş-binişe yardımcı tu-
tamaklarının konumlandırılması 
konularında çalışmalar yapılarak; 
müşteri beklentilerinin daha iyi 
karşılanması

• Müşteri kullanımını kolaylaştırıla-
cak dijital bilgilerin HMI çalışmaları 
kapsamında geliştirilmesi

• Karşılama-uğurlama kapsamında, 
ışıklandırma gibi araç tepkilerinin 
otomasyonun yapılması

3. İÇ VE DIŞ PAZARDAKİ YERİ, 
SEKTÖR KATKILARI

Ağır ticari araç sınıfında kabin konforu 
ve sürüş özellikleri (sürüş, yol tutma, 
frenleme, hızlanma) açısından olduk-
ça rekabetçi bir ürün olan F-MAX ile 
pazara giriş yapan Ford Trucks, Ford 
Otosan mühendislerinin tasarladık-
ları ve yerli sanayi ile çalışılarak üre-
tilen kabin kaldırma ve süspansiyon 
sistemleri ile fark yaratmayı amaçla-
mıştır. Örnek vermek gerekirse, daha 
önce Ford Otosan ve ilgili imalatçılar 
tarafından denenmemiş olan kaynak-
lı viraj denge çubuğu tasarımı, burç 
sertlik optimizasyonu bu proje ile 
gerçekleştirilmiştir. Bu parçaların imal 
edilebilirliği, mühendislik gereksinim-
leri, doğrulama ve ömür testleri Ford 
Otosan’a olduğu kadar yerli imalatçıya 
daha sonra kullanabileceği bir dene-
yim sağlamıştır.

Bu projenin devreye alınması ile bera-
ber Ford Otosan Eskişehir fabrikasına 
ek araç varyantı olarak girdiğinden ek 

istihdam yaratılmıştır. Ayrıca, tüm mü-
hendislik geliştirmesi tamamen Ford 
Otosan’ın bünyesinde çalışan Türk Mü-
hendisler tarafından yapılmıştır. Bu da 
şirkette çalışan mühendislerin Ar-Ge 
bilgi ve tecrübesinin artmasını ve ileri-
de oluşabilecek potansiyel mühendis-
lik ihracatı sağlayabileceğimiz projeler 
için referans oluşmasını sağlamakta-
dır. Bunlara ek olarak yerli mühendis-
lik kaynağı ile yapılan geliştirmeler ile 
şirketin patent sayısı artmakta ve ek 
lisanslama fırsatları oluşmaktadır.

Ford Otosan, bu proje ile iç ve dış 
pazar müşterilerine tamamen kendi 
test imkanlarıyla hitap edebilir hale 
gelmiştir. Kendi test imkanları ve te-
sisleriyle maliyet avantajı yakalamış, 
pist testlerini gerçekleştirebilmek için, 
Eskişehir Fabrikası’ndaki Araç Test Pisti 
yatırımı ülkeye kazandırılmıştır.

Bilgisayar ortamında yapılan tasarım-
larla da araç üzerindeki olası hataları 
önden tespit ederek zamandan ve 
fazla maliyetten kaçınılmış, önden tek 
seferde tasarım doğrulama yapılmıştır. 
Aynı şekilde donanım ile yazılım çalış-
maları yapılarak, modüllerin istenildiği 
gibi çalışması sağlanmıştır. Sıfırdan 
konvertör modülünün tasarlanması 
24 V gerilim/10 A yükün 12 V gerilim 
ve 20 A yüke çevrilerek, yüksek verim-
lilik sağlanmıştır.

Üç farklı gerekliliğin (termal dayanık-
lılık, çim yanma, toz kaldırma) CAE ile 
dijital olarak değerlendirilme yetkinli-
ği kazanılmıştır. Böylece test fazların-
dan önce bu standartlarla ilgili tasarım 
aksiyonu almak mümkün olmuştur. Bir 
önceki kamyon projesinde bu metod 
Ford Otosan’ın elinde olmadığından, 
sadece VP (doğrulama prototipi) fa-
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zında 9 ayrı egzoz prototipi yapılmış 
ve 100k € üzerinde test masrafı (ve 
proje gecikmesi) harcanmıştır. Ford 
Otosan’ın farklı pazarlara ürün ihraç 
etmesi durumunda, bu pazarlardaki 
homologatif egzoz standartlarına uy-
gun egzozun tasarlanması, prototip 
yapmadan mümkün olmuştur.

Ford Otosan, bu proje kapsamında 
kendi kaynaklarıyla ağır ticari araçlara 
spesifik bir simülasyon metodu geliş-
tirmiştir.

Bu proje ile Sakarya Üniversitesinde-

ki 20 öğrenciye CAE Model&Analiz 
yetkinliği kazandırılmıştır. Henüz okul 
sıralarında bu öğrencilerin mesleki 
yetkinliklerini arttırılmıştır. 7+1 kap-
samındaki stajları bu projede yaptırıl-
mıştır.

Araçtan toplanan veriler kalibrasyon 
ve şanzıman ekiplerinin test çevrimi 
geliştirme, hava emiş sistemlerindeki 
problem kök neden analizi çalışmala-
rında kullanılmıştır.

Ford Otosan’ın tamamen yerli kaynak-
larıyla tasarladığı, %90 yerli imalatçı-

 

larla çalıştığı çekicisi F-MAX görücüye 
çıktığı 2018 Hannover Uluslararası 
Ticari Araç Fuarı’ndan “International 
Truck of the Year 2019” (IToY 2019 - 
Uluslararası Yılın Kamyonu) ödülü ile 
dönmüştür. Ağır ticari araç sektörün-
deki en saygın ve prestijli ödüllerden 
biri olan ödül, Ford Otosan Genel Mü-
dürü Haydar Yenigün’e Uluslararası Yı-
lın Kamyonu ITOY Jüri Başkanı Gianen-
rico Griffini tarafından IAA Hannover 
Uluslararası Ticari Araç Fuarında Ford 
Trucks standında yapılan törende tak-
dim edilmiştir.


