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ABSTRACT 

The vehicles with internal combustion engine will be gradually replaced with electrical vehicles in the 
next decades. This paper is an overview of the more than one hundred years of the electrical vehicle's 
history. 

REZUMAT 

Vehiculele cu motoare cu ardere internă vor fi înlocuite treptat cu vehicule electrice în următoarele 
decenii. Aceasta lucrare este o trecere în revistă a istoriei de mai mult de o sută de ani a vehiculelor 
electrice. 

ÖSSZEFOGLALÓ 

A következő évtizedekben az egyik legjelentősebb változást a közlekedésben valószínűsíthetően a 
robbanómotorok területveszése és az elektromos meghajtású gépjárművek térhódítása fogja okozni. E 
járműveknek több mint száz éves története van, amelybe e cikk segítségével betekintést nyerhetünk. 
 
Kulcsszavak: villanyautó, villamos meghajtás, hibrid gépkocsi, tudománytörténet. 

1. BEVEZETÉS 

Közismert tény, hogy Földünk energiafogyasztása évről évre nő. Ha a fejlődő világ növekvő 
energia szükségleteit a fejlett ipari országok igényeinek mai szintjén akarnák kielégíteni, akkor a világ 
olajtermelését meg kellene háromszorozni, még ha a fejlett ipari országok fogyasztásában nem is 
tételeznénk fel semmiféle növekedést. Viszont jóval a fosszilis tüzelőanyagok teljes kifogyása előtt a 
használatukkal járó környezeti és egészségügyi terhek egy tisztább energiarendszer felé 
kényszeríthetnek bennünket [1]. 

Világunk másik globális problémája a környezetszennyezéssel kapcsolatos. Mindenki számára 
világos, hogy a levegőszennyezésből adódó üvegházhatás és felmelegedés akár az élet kipusztulásához 
is vezethet Földünkön.  

A fosszilis tüzelőanyagok égetése és a robbanómotorok gázkibocsátása a légszennyezés fő 
forrásai, valamint a víz és a talaj minőségromlásának egyik vezető okai. A szennyezés-szabályozás az 
utóbbi évtizedekben a legtöbb ipari országban javította a levegő minőségét, viszont a fejlődő világ 
országaiban a növekvő szénfogyasztás miatt a levegő minősége igencsak romlott. Így összesítve a 
Föld levegőminősége erőteljesen tovább romlik. 



Annak ellenére, hogy a légkörbe jutó káros anyagok nagy része a közlekedésből származik 
gépjárműveink mégis ma még nagyrészt környezetszennyező és alacsony hatásfokú belsőégésű 
motorokkal működnek [2].  

A gépkocsi-közlekedés napjainkra félelmetes dimenziókat ért el: 2030-ra előreláthatólag 2,3 
milliárd autó fog Földünk útjain közlekedni [3]. Jelenleg az Egyesült Államokban, a világ 
"legmotorizáltabb" országában közel 900 gépkocsi jut ezer lakosra [4]! Emiatt a gépkocsik bármilyen 
minőségi javítása nagyon nagy horderejű az egész emberiségre nézve. 

A következő évtizedekben az egyik legjelentősebb változást a közlekedésben valószínűsíthetően 
a robbanómotorok területveszése és az elektromos meghajtású gépjárművek térhódítása fogja okozni 
[5]. Gyakorlatilag négy autótípus járhatja majd századunkban az utakat: a klasszikus belsőégésű 
motorral rendelkező, az elektromos gépkocsi, a hibrid meghajtású autó és az üzemanyagcellás 
gépkocsi [2], [6],  [7]. 

Az ez irányú kutatásokat valamennyi fejlett ország kormánya támogatja. Az autógyártók is 
óriási összegeket fektetnek a jövő gépkocsijának kifejlesztésére. Azonban az autóipar fő 
mozgatórugója a fogyasztói kereslet marad: amennyiben a felhasználók hajlandók lesznek többet 
áldozni olyan gépkocsira, amelyik kevesebbet fogyaszt és kisebb a károsanyag kibocsátása, akkor 
egészen biztosan felgyorsulnak az autógyárak ez irányú fejlesztései. 

2. A HŐSKOR 

Kevesek számára ismert, hogy a múlt század fordulóján milyen változatos volt a gépkocsi 
gyártók ajánlata [8]. Az akkor még ritkaságszámba menő potenciális vásárló három alapmeghajtás 
közül választhatott. Az inkább a hagyományos hintókhoz hasonló külsejű járművek gőzüzeműek 
voltak, illetve belső égésű vagy villamos motorok hajtották meg őket [9]. 

A gőzüzemű járműveknek akkor már komoly történelmük volt. Az első ilyen járművet a 
flamand jezsuita misszionárius és csillagász Ferdinand Verbiest (1623-1688 ) álmodta meg Kína egyik 
leghatalmasabb császárának, a Csing-dinasztiához tartozó Khang Hsinek (1661-1722) a 
megrendelésére. 

Az első gőzzel hajtott gépjárművet 
1769-ben a francia Nicholas Cugnot 
(1725-1804). építette meg. A 
háromkerekű, keményfából készült, 
robusztus szerkezet első kereke elé 
függesztették fel a két függőleges és 
egyszeres gőznyomással működő 
gőzhengert. A dugattyúk egyenes vonalú 
mozgását, ún. kilincsművel alakították át 
forgó mozgássá. Az autó teljesítménye 
még igen kicsi volt. Emiatt a jármű terhelt 
állapotban csak lassan, mintegy 
3÷4,5 km/h sebességgel tudott csak 
haladni. A viszonylag kis kazán miatt 
12÷15 percenkénti vízfeltöltés, illetve 
gőzfejlesztés miatt meg kellett állnia. A kocsit az első kerekek fölé helyezett vízkazán nagy súlya 
miatt csak nehezen lehetett irányítani, és már az első próbaútján falnak ütközött, elszenvedve a 
történelem első közlekedési balesetét. Cugnot gőzkocsija a gőzmozdony és az automobil közös ősének 
tekinthető. Az érdeklődők a párizsi Műszaki Múzeumban tekinthetik meg [10]. 

A skót származású James Watt (1736-1819) kifejlesztette nagy teljesítményű és magasabb 
hatásfokú gőzgépek a gőzenergia széleskörű felhasználást katalizálták.  

Az angol Richard Trevithick (1771-1833) már olyan háromkerekű, hétszemélyes, gőz hajtotta 
omnibuszt épített 1803-ban amelyet Londonban sikerrel használtak személyszállításra.  

 
1. ábra. 

Nicholas Cugnot gőzkocsija a "Fardier" 



1830-ban már csaknem száz ilyen gőzzel 
hajtott jármű közlekedett Angliában, és egy 
évvel később megnyitották az első, a 2. ábrán 
látható, gőzbusz-járatot is [11]. Bolyai Farkas 
Marosvásárhelyen ugyancsak ebben az 
időszakban káprázatta el a város lakosságát 
gőzautójával. 

A belsőégésű motorok valamivel később 
jelentek meg.  

A mai autómotor ősatyját a svájci 
származású Isaac de Rivaz (1752-1829) 
1804-ben készítette el. A feltaláló gőz helyett 
éghető gázokkal  kísérletezett, és ezzel egy új 
technikai korszakot nyitott meg. Egy hengerben, 
amit egy szokványos kézikocsihoz rögzített, 
meggyújtotta az ott tárolt folyadékot. Az égés 
erejét egy dugattyún át elvezette. Az ekképp 
meghajtott korai gépkocsi egy métert haladt előre! 
1807-ben Rivaz szabadalmaztatta "az éghető gáz 
vagy más anyagok robbanásának felhasználásából 
nyert motorerő" hajtotta járművét.  

A kezdetleges robbanómotort az évtizedek 
folyamán többen tökéletesítették. A mai napig 
használt négyütemű változatát a kölni származású 
utazó kereskedő, Nikolaus August Otto (1832-1891) 
1877-ben szabadalmaztatta. Az első benzinnel 
hajtott kocsit a modern gépkocsi-technika egyik 
német úttörője Karl Benz (1844-1929) készítette. 
Járművének, a 3. ábrán látható Patent-
Motorwagennek a nyilvános bemutatására 1886. 
július 3-án került sor. Szintén ő alapította meg a 
világ első autógyárát, amelyik 1886 és 1893 között 
69 autót készített.  

Gottlieb Daimler (1834-1900) 1883-ban 
Wilhelm Maybachhal (1846-1929) együtt feltalálta 
a gépkocsik hajtására alkalmas gyorsjárású, 
izzófejes belső égésű motort, amely a gépkocsi 
motoroknál széles körben elterjedt. 1885-ben ők 
szabadalmaztatták az első motorkerékpárt is, a 
12 km/óra végsebességű Reitwagent (4. ábra). 

Az első jól használható, megfelelő 
teljesítményű, benzinmotorral hajtott automobilt 
szintén Gottlieb Daimler készítette 1887-ben. Az 
1,5 lóerős motorral működő autó legnagyobb 
sebessége 18 km/óra volt.  

Daimler és Benz cégei Daimler-Benz AG 
néven egyesültek, amely napjainkig az egyik 
legnagyobb német gépkocsiipari vállalat. 

Ezután a belsőégésű motorok rohamosan 
fejlődni kezdtek. Kialakult a maihoz közeli 
formájuk és megjelentek az első autóbuszok és 
tehergépkocsik is. 

Az első villamos meghajtású közlekedési eszköz a skót származású Robert Anderson nevéhez 
fűződik. 1830-as évek elején megépített jármű egyszer használatos telepekkel működött. Hamarosan 
egyre több feltaláló érdeklődése fordult az elektromos hajtás felé. A legkiemelkedőbbek közülük a 

 
2. ábra. 

Az 1828-as londoni gőzbusz 

 
3. ábra. 

A Patent-Motorwagen 

 
4. ábra. 

Az első motorkerékpár 



szintén skót származású Robert Davidson és az észak-amerikai Thomas Davenport volt. A ma is 
általánosan alkalmazott ólomsavas akkumulátort 1859-ben egy francia fizikus, Gaston Planté 
(1834-1889) találta fel. 

Az 1800-as évek végen és a múlt század elején a gépkocsik száma rohamosan növekedett, és 
szerkezetük is tökéletesedett. Számtalan újítást és találmányt jegyeztek be ekkor szerte a világon. Ezek 
egy része a mai modern autókban is megtalálhatók. 1888-ban John Boyd Dunlop (1840-1921) 
felfedezi a légtömlőt. Robert Bosch (1861-1942) 1895-ben feltalálja a gyújtómágnest. 1906-ban 
Édouard Michelin (1859-1940) elkezdi gyártani a pánttal együtt leszerelhető gumiabroncsot. 

Mint már említettük, a múlt század fordulóján, a motorizáció hajnalán, az elektromos 
meghajtású autók részesedése elérte a piac egyharmadát (ekkora arányra egyelőre napjainkban csak a 
legmerészebbek mernek álmodni). Az utakon nem voltak ritkák az 5. ábrán látható autók sem [12]. 

Technikai érdekességként feltétlenül meg kell említeni a horvát származású (az akkori Magyar 
Királyság területén született) Nikola Tesla híres villanyautóját is. Nikola Tesla (1856-1943) a világ 
egyik legjelentősebb és leghíresebb, az elektromosság és mágnesesség területén dolgozó feltalálója 
volt. Több fontos elméleti munkán és szabványon kívül (ezekből 146-ot jegyeztetett be) a nevéhez 
kötődik a többfázisú villamoshálózat és a váltóáramú motor is.  

Az áltudományok kedvelőinek egyik 
kedvenc témája a 6. ábrán latható, egy 1930-as 
gyártmányú Pierce Arrow típusú, általa 
villanymotorossá átalakított luxusautó volt. Az 
autóból a belsőégésű motort eltávolították, csak a 
sebességváltót, a fogaskerekeket és az erőátviteli 
rendszert hagyták meg. Az autóba egy zárt, kb. 
1 m hosszú és 0,65 m átmérőjű, 80 lóerős 
villamos gépet. Az akkori hírforrások szerint a 
motor táplálását egy, Tesla maga készítette, 12 
elektroncsövet tartalmazó fekete doboz 
biztosította, mely elfért a kesztyűtartóban. A 
dobozhoz egy 1,8 m hosszú antenna csatlakozott, 
ezen kívül két darab, kb. 10 cm hosszú, vastag 
rúd állt ki belőle. Tesla "behangolta" a dobozt a 
megfelelő frekvenciára és állítólag a "levegőből" 
240 V-ot vezetett az autóba. Egyes források szerint a haladáshoz szükséges energiát sugárzó "adó" 
Tesla hotelszobájában lehetett felállítva. Az akkori újságcikkek szerint a villanymotor maximális 
(1800/perces) fordulatszáma mellett az autó végsebessége 145 km/h volt! A kísérlet folyamán Tesla 
egy rokonával nyolc napig autózott a környéken. A hangtalanul suhanó "csodajárgány" minden 
paramétere jelentősen túlszárnyalta az akkori belsőégésű motorokkal hajtott járműveket. Tesla attól 
félve hogy találmányát ellopják, illetve a sajtó gúnyos visszhangja nyomán megsemmisítette az adó 
készüléket, így a "forradalmi" gépkocsi titka örökre elveszett.  

  
a) Walt Disney kedvenc villanyautója                               b) Egy 1915-ös Detroit Electric 

5. ábra. 
Villamos meghajtású autók a múlt század elejéről

 
6. ábra. 

Tesla villanyautója 



A technika másik óriása, Thomas Alva Edison (1847-1931) szinten felépített egy elektromos 
autót 1913-1914 között, amit sorozatban szeretett volna gyártani. Sajnos konstrukciójának volt egy 
nagy hibája, a saját fejlesztésű akkumulátora [13]. Mire ezt öt éven belül kiküszöbölte, a villamos 
autók első virágkora leáldozott, mint az elkövetkezőkben látni fogjuk.  

Már akkoriban is tisztában voltak a szakemberek a villamos meghajtású gépkocsik számtalan 
előnyével. Karbantartásuk minimális volt, hiszen olaj, illetve kenőzsír csak a csapágyak kenéséhez 
kellett. Nem volt szükség olajcserére, hűtőfolyadékra, rozsdásodó kipufogóra és hangtompító dobra. 
Szinte teljesen hangtalanul üzemelt. A legfontosabb előnyére (hogy semmilyen káros anyagot nem 
bocsát ki) akkoriban azonban még nem fektettek hangsúlyt. 

Hátrányuk volt, hogy egy töltéssel maximálisan 100÷150 km-t tudtak csak megtenni, illetve 
viszonylag lassan haladtak (átlagos utazó sebességük akkor 30 km/h körül mozgott). Esetleges 
nagyobb sebességük tönkre tette volna az akkor használatos akkumulátorokat. 

A villanyautók kb. 1915-ig járták a városok utcáit, utána viszont rohamosan teljesen feledésbe 
merültek ezek a csendes és nagyon környezetbarát járművek.  

Eltűnésüknek számos oka volt: 
 Az Egyesült Államok úthálózata rohamosan fejlődött és emiatt megnőtt az igény a nagyobb 

hatótávolságú gépkocsik iránt. 
 A texasi olajmezők felfedezése és kiaknázása letörte a benzin árát, emiatt gazdaságosabbá 

váltak a belsőégésű motorok hajtotta gépkocsik. 
 Charles F. Kettering (1876-1958) 1912-ben szabadalmaztatja az elektromos önindítót, ami 

nagymértékben hozzájárul a belsőégésű motoros járművek kényelmi szintjének javításához. 
 A benzinmotoros autók tömeggyártása. 

Ennek kulcsfigurája Henry Ford 
(1863-1947), a máig is az autógyártás 
élvonalában levő Ford Motor Company 
alapítója, az autóipar, a futószalagos 
gyártósor és a modern tömeggyártás 
nagy úttörője. A 7. ábrán látható híres 
T-modell kedvező ára miatt széles 
körben elérhető lett, ezáltal a gépkocsi 
kilépett a luxuskategóriából. A hatékony 
termelésfejlesztés hatására 1920-ban a 
Ford gyár már napi 1000 darabot tudott 
e típusból gyártani. 1924-ben cége évi 
termelése elérte a 2 millió gépkocsit 
(autót, teherautót és traktort). A 
T-modell ekkor kevesebb mint 300 
dollárba került, míg villamos 
meghajtású konkurensei ennek háromszorosába.  

A belsőégésű motorral meghajtott járművek rohamosan fejlődtek tovább és gyakorlatilag hosszú 
évtizedekre kiszorítottak minden vetélytársukat a gépkocsik piacáról [14]. 

3. A VISSZATÉRÉS 

Az 1960-as években a nagymértékű autós közlekedés a világ számos nagyvárosában szinte 
elviselhetetlenné tette a levegőt. 1966-ban az Egyesült Államok Kongresszus elsőként ajánlotta a 
villamos meghajtású gépkocsik használatát a levegőszennyezés csökkentésére. Azonban ez 
gyakorlatilag nem volt hatással a villamos gépkocsik elterjedésére. 

A kőolajtartalékok kimerülésének lehetőségére és az alternatív megoldások keresésének 
szükségességére a 70-es évek kőolajválsága ébresztette rá az emberiséget. A nagy olajválság 1973. 
október 17-én kezdődött, amikor az arab országok az akkor zajló izraeli-arab háború hatására 
bejelentették, hogy felfüggesztik az olajexportot azokba az országokba, amelyek a háborúban Izraelt 
támogatják. Az olajembargó az Egyesült Államokat és nyugat-európai szövetségeseit, valamint Japánt 
drasztikusan érintette. A kitermelt nyers kőolaj hordónkénti ára rövid időn belül négyszeresére ugrott. 

 
7. ábra. 

Az Ford T-modellje 



És amilyen gyorsan eltűntek a villamos 
meghajtású gépkocsik, olyan gyorsan kezdtek 
ismét előtérbe kerülni. Szerte a világon számos 
prototípus jelent meg, és a legtöbb nagy 
autógyártó is beszállt a kutatásokba. 

A rengeteg kis szériában gyártott, vagy 
csak kísérleti villamos meghajtású járművet egy 
cikk keretében lehetetlen felsorolni.  

A Citicar (lásd a 8 ábrát) volt a 
legnagyobb példányszámban gyártott villanyautó 
abban az időben. Ez egy kis, 630 kg-os 
kétszemélyes városi autó volt, melyet 1975-től 
gyártottak az USA-ban. Végsebessége 70 km/óra 
volt, míg hatótávolsága 60 és 80 km között 
mozgott. Egy 3÷3.8 lóerős egyenáramú motor 
hajtotta a vékony kerekeken guruló járművet, 
amely akkor 4.500 dollárba került. [13] 

Azonban a rengeteg kísérletezés ellenére a 
közúti forgalomban ezek az autók nem tudtak 
elterjedni. Ennek oka a hatótávolságuk alacsony 
szintje, a feltöltő állomások rendszerének hiánya, 
illetve az akkuk feltöltésének hosszú idejében 
rejlik. A városi közlekedés és áruszállítás területére be tudtak ugyan törni, de nem tudták 
számottevően kiszorítani a belsőégésű motorokkal meghajtott gépkocsikat. 

4. A JELEN ÉS A JÖVŐ 

Napjaink villamos gépkocsijai áramellátását legelterjedtebben nikkel-fém hibrid és lítium-ion 
akkumulátorok biztosítják. De léteznek tüzelőanyag-cellás, ultrakapacitásos, sőt napelemes táplálású, 
többnyire kísérleti járművek is. 

Hasonlóan nagy a választék a villamos járműhajtások területén. Az immár klasszikusnak 
tekinthető egyenáramú gépes hajtást egyre inkább felváltják a mezőorientált szabályozású 
aszinkrongépes hajtások (mezőgyengítéses üzemi tartománnyal), a kommutátor nélküli egyenáramú 
hajtások (négyszögmezős indukció-eloszlású állandómágneses forgórésszel), szinuszmezős indukció-
eloszlású állandómágneses forgórészű szinkrongépes hajtások áramvektor szabályozással, illetve 
normál és mezőgyengítéses üzemi tartománnyal, és újabban a kapcsolt reluktancia-motoros hajtások 
[15], [16]. 

Napjaink villamos meghajtású gépkocsijai 
közül a kategória egyik csúcsmodelljét 
ismertetjük részletesebben. A 9. ábrán látható 
Tesla Roadster elektromotoros sportautó a Tesla 
Motors első terméke. Az autó kevesebb mint 
négy másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 
100 km/órára, a sebessége pedig elérheti a 
210 km/órát. Egy lítium-ion  akkumulátor 
egyszeri feltöltésével az autó 394 km megtételére 
képes. A kocsi fajlagos fogyasztása 
(999 Wh/km) megfelel 100 km-en 1,74 literes 
benzinfogyasztásnak. 248 lóerős, háromfázisú, 
négypólusú villamos gép hajtja meg, amely el 
tudja érni a 13.000ford/perces fordulatszámot. 
1220 kg-os súlyából kb. 400÷450 kg az 
akkumulátoré, melynek feltöltési ideje alig három és fél óra [17]. 

 
8. ábra. 

A Citicar 

 
9. ábra. 

A Tesla Roadster 



Jelenleg úgy néz ki, hogy a villamos és benzinmotoros meghajtás versenyéből a nevető 
harmadik, a hibrid meghajtás kerül ki győztesen, amelyikben keverik a hagyományos (belsőégésű 
motoros) és az elektromos meghajtást [1], [18]. 

A hibrid gépkocsik hajtóműve a legtipikusabb esetben két energia-átalakítóból és két 
energiatárolóból áll. A két energia-átalakító többnyire egy belsőégésű motor és egy környezetbarát 
villanymotor. A hibrid gépkocsik kétféle energiahordozót használnak: a tartályban tárolt folyékony 
üzemanyagot, valamint az akkumulátorban felhalmozott villamos energiát. 

A hibrid technológia alkalmazásának alapja az, hogy a 
hagyományos motor csak akkor kapcsol be, amikor eléri azt 
az optimális fordulatszámot, amelyen a károsanyag 
kibocsátás a legkisebb és az üzemanyag fogyasztás a 
legalacsonyabb. A hibrid meghajtású gépkocsiknak, számos 
előnyük van az alacsony fogyasztás és környezetkímélő jelleg 
mellett: csendesen üzemelnek, nagy utazási kényelmet 
biztosítanak, stb. Megvalósításukat és elterjedésüket az 
nehezíti, hogy a két hajtóműrendszert és ezek kiegészítő 
elemeit kell beleépíteni a gépkocsiba, ami jócskán megnöveli 
a gyártás költségeit, és termé a kicsi eladási árát is [3]. 

A hibrid gépkocsi meghajtásokat az erőátvitel módja 
szerint osztályozva többféle változatot tudunk 
megkülönböztetni (lásd a 10. ábrát). A sorba kapcsolt hibrid 
meghajtásnál a kerekeket a villanymotor hajtja, a villamos 
áramot pedig a belsőégésű motorral összekapcsolt generátor 
szolgáltatja. Ebben az esetben a belsőégésű motor viszonylag 
szűk sebességhatárok között dolgozik, tehát a hatékonysága 
maximális lehet. A párhuzamosan kapcsolt hibrid 
meghajtásnál vagy a belsőégésű motor, vagy a villanymotor, vagy mindkettő egyszerre hajtja a 
kerekeket. Amikor szükséges a villanymotor is tud kiegészítő energiával szolgálni (15-20 százalékkal 
lecsökkentve az üzemanyag fogyasztást [19]. A párhuzamos hibrid meghajtás hatásfoka nem éri el a 
soros változatét, azonban a magasabb teljesítménye jobban illik a mindennapi autózás igényeihez [20]. 

Az első sorozatban gyártott hibrid gépkocsi, a Toyota Prius 1998 óta közlekedik az utakon (lásd 
a 11. ábrát). 

A hajtómű vegyes rendszerű hibrid, a belsőégésű motor közvetlenül hajthatja a kerekeket a jó 
hatásfokú üzemi tartományokban. A kitűnően megtervezett és összehangolt hibrid meghajtásának 
köszönhetően fogyasztása jóval alatta marad a hasonló teljesítményű hagyományos gépkocsiénál [21]. 
Hátránya a nagy súlya és a magas ára, mivel kettős meghajtással rendelkezik és viszonylag komplikált 
a vezérlése. 1998-ban az évben az év autója lett Japánban. 2003-ban már annyira elterjedt, hogy ebből 
a típusból 160 ezer darabot gyártottak és adtak el. Észak-Amerikában 2004-ben, Európában 2005-ben 
lett az év autója. 
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A hibrid meghajtás főbb változatai 

  
11. ábra. 

A Toyota Prius 



A hibrid gépkocsik piaca is napról napra 
bővül, szinte valamennyi nagy autógyártó előállt 
hasonló termékekkel, a különböző gépkocsi 
kategóriákban. A már szintén klasszikusnak 
számító Honda Insight mellett a teljesség igénye 
nélkül megemlíthetjük az alábbi típusokat: Ford 
Escape Hybrid, Chevrolet Volt, vagy a Peugeut 
908 Hdi sportkocsit és a Chevrolet Tahoe 
terepjárót. 

És hogy visszatérjünk cikkünk végén a 
kezdetekhez, meg kell említenünk, hogy a hibrid 
meghajtás ötlete távolról sem új. Az első hibrid 
gépkocsit, a 12. ábrán látható Mixtwagent a 
legendás Ferdinand Porsche (1875-1951) 
építette meg 1900-ban. A soros hibrid 
gépkocsiban egy egyenáramú dinamó és az 
elülső hengereknél elhelyezett négyhengeres 
benzinmotor dolgozott. 
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Az első hibrid meghajtású autó, a Mixtwagen 


