
 

 

 

 

 

„Karsan Jest Electric“ išlaiko „BMW“ testą 
aukščiausiais įvertinimais!! 

 
„Karsan Jest Electric“, pirmasis „Karsan“ produktas, sukurtas 
pagal elektrinių variklių tiekimo sutartį sudarytą kartu su 
„BMW“, dalyvavo „BMW“ inžinierių surengtuose bandymuose 
„Maisach“ trasoje Miunchene, Vokietijoje. „Karsan Jest Electric“ 
išlaikė visus bandymus ir buvo „BMW“ įvertintas aukščiausiais 
balais. Parodant didžiulį norą perkelti bendradarbiavimą su 
„BMW“ į kitą lygį, Muzaffer Arpacıoğlu (vadybininko 
pavaduotojas komerciniams reikalams) pasakė: „Mes 
pradėsime masinę „Karsan Jest Electric“ gamybą iškart po 
„Hannover Expo“ parodos bei toliau vykdysime strateginių 
partnerysčių plėtrą, siekiant padidinti „Jest Electric“ dalį 
Europos ir Amerikos rinkose.” 
 
Siūlydami transporto sprendimus mūsų mobilumo poreikiams tenkinti iš 
savo dviejų gamyklų Bursoje, „Karsan“ ir toliau stengiasi bei tęsia 
bendradarbiavimą elektrinių viešojo transporto priemonių srityje. „Karsan 
Jest Electric“, pirmasis „Karsan“ produktas, sukurtas pagal elektrinių 
variklių tiekimo sutartį sudarytą kartu su „BMW“, dalyvavo įvairiuose 
„BMW“ inžinierių surengtuose bandymuose „Maisach“ trasoje Miunchene, 
Vokietijoje. Po daugelio testų ir abipusių pokalbių, „BMW“ apdovanojo 
„Karsan Jest Electric“ aukščiausiais balais.  
 
Aukščiausi įvertinimai iš Vokietijos!  
Pabrėždamas, kad  „Karsan Jest Electric“ kartu su įmontuota „BMW i“ 
technologija pavirto į pasauliniu mastu originalią ir konkurencingą 
elektrinę transporto priemonę, Muzaffer Arpacıoğlu (vadybininko 
pavaduotojas komerciniams reikalams) padarė kelis svarbius pareiškimus 
savo vizito Vokietijoje metu. Parodant didžiulį norą perkelti 
bendradarbiavimą su „BMW“ į kitą lygį ponas Arpacıoğlu nurodė: 
  



 

 
 
 
 
 
„Jest Electric“ pasiekė įspūdingų rezultatų testų metu ir gavo aukščiausius 
įvertinimus. Be to, mes surengėme keletą susitikimų su Vokietijoje 
veikiančiomis transporto įmonėmis. Mes ir toliau vykdysime strateginių 
partnerysčių plėtrą, siekiant padidinti „Jest Electric“ dalį Europos ir 
Amerikos rinkose. 
 

„Jest Electric“ pradės masinę gamybą!  
Direktoriaus pavaduotojas komerciniams reikalams Muzaffer Arpacıoğlu 
pasidalino geromis žiniomis, pranešdamas, jog „Karsan Jest Electric“ 
modelio masinė gamyba bus pradėta iškart po jo pasirodymo „Hannover 
Expo“ parodoje, jis taip pat pridėjo: „Ankstesnio automobilių šou metu, 
„Karsan Jest Electric“ gavo pirmuosius užsakymus iš skirtingų Europos 
šalių, nors masinė gamyba dar nebuvo pradėta. Mes gavome du „Jest 
Electric“ užsakymus iš Portugalijos bei vieną iš Slovakijos.“ 
 
„Jest Electric”: Ateities transporto sprendimas  
„BMW“ pagamintas „Jest Electric“ elektrinis variklis nuolat gamina 170 
arklio galių ir 290 Nm sukimo momentą puikiai veikiantį kartu su 
sekvencine pavarų dėže. „Jest Electric“ gali būti sukurtas su 33 arba 66 
kWh „BMW“ pagamintais akumuliatoriais bei nuvažiuoti iki 165 kilometrų. 
Naudojant kintamąją srovę (AC), automobilis pilnai pasikrauna per 8 
valandas, tačiau naudojant nuolatinę srovę (DC), pakrovimas užtrunka 
vos 1,2 valandos. Be to, atsinaujinanti stabdžių sistema užtikrina 
energijos atgavimą iki 25 procentų. Išsiskiriantis aukštu manevringumu, 
didele interjero erdve, dinamiška išvaizda bei puikiu pravažumu, „Karsan 
Jest Electric“ yra pasiruošęs nuvežti jus į ateitį itin tylios kelionės metu. 
  



 

 
 
 
 
 Tokios detalės, kaip 10.1 colių ekranas, skaitmeninis prietaisų skydelis, 
beraktė sistema, USB lizdai, Wi-Fi suderinama infrastruktūra bei 4 ratų 
nepriklausomos pakabos sistema, neleidžia „Karsan Jest Electric“ 
modeliui nusileisti kitiems keleiviniams automobiliams. 
 
 
Apie „Karsan“ trumpai: 
 
Įkurta 1966 metais,  Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. veikė kaip „Koc“ grupės dalis nuo 1979 iki 1998. İnan 
Kıraç, nusipirkęs didžiąją dalį akcijų 1998 metais, įgyvendino kompanijos idėją „Kıraça Holding“ kompanijoje. 
Turėdama viziją gaminti platų transporto priemonių asortimentą  nuo keleivinių automobilių iki autobusų, 
mikroautobusų ir sunkiųjų sunkvežimių, „Karsan“, šiandien Bursoje esančioje modernioje gamykloje, gamina „H350“ 
modelio furgonus, licencijuotus pagal „Hyundai Motor Company“, mikroautobusus, važiuokles sunkvežimiams, 
„Bozankaya“ prekės ženklo elektrinius autobusus bei „Menarinibus“ prekės ženklo autobusus kartu su nuosavo 
prekės ženklo „Karsan JEST“, „Karsan ATAK“ ir „Karsan Star“ transporto priemones. Kompanija taip pat yra 
atsakinga už vietinę ir tarptautinę rinkodarą, pardavimus bei paslaugas po pardavimų „Karsan“ prekės ženklo 
transporto priemonėms ir gaminiams. 

 


