
 

   

Karsan Jest Electric rozciąga się na Europę! 
 
 
Karsan wystartował 6 i 7 listopada we wszystkie nowe elektryczne 
autobusy Jest wraz z klientami, dystrybutorami i członkami prasy z 
Europy i Turcji podczas wydarzenia „Pozytywne doświadczenie 
energetyczne”. Podczas tego wydarzenia po raz pierwszy korzyści z 
korzystania z Jest Electric, które mogą osiągnąć zasięg do 210 km 
przy użyciu akumulatorów BMW, mogą doświadczyć uczestnicy 
witryny BMW i MINI Akademia Jazdy w Maisach, Niemcy. Oprócz 

Jest Electric również nowy Karsan Atak Electric został 
zaprezentowany z modelami BMW i3 i i8 w „Positive Energy 
Experience”. 

 
 
Karsan, oferując dogodne rozwiązania transportowe dla potrzeb mobilności w 
swojej fabryce w Turcji, spotkał się z klientami, dystrybutorami i członkami 
prasy z Europy i Turcji podczas wydarzenia „Pozytywne Doświadczenie 
Energetyczne” w Maisach w Niemczech, które zostało zorganizowane w 
współpraca z BMW. Karsan zaprezentował nowe wersje 44 i 88 kWh 
akumulatorów Jest Electric na tej imprezie. Podczas tego wydarzenia po raz 
pierwszy korzyści z korzystania z Jest Electric, które mogą osiągnąć zasięg do 
210 km przy użyciu akumulatorów BMW, mogą doświadczyć uczestnicy witryny 
BMW i MINI Akademia Jazdy w Maisach, Niemcy. 

 
 
Zwracając uwagę, że Karsan Jest Electric stał się unikalnym i konkurencyjnym 
elektrycznym pojazdem transportu publicznego na całym świecie dzięki 
technologii BMW i, która znajduje się w sercu Karsan Jest Electric, prezes 
Karsan Okan Baş powiedział, że rozpocznie masową produkcję od listopada. 
Okan Baş stwierdził: „Technologie pojazdów elektrycznych są dla nas bardzo 
ważne i nadal rozwijamy naszą współpracę w tej dziedzinie. W tym kontekście 
produkujemy rozwiązania transportu publicznego, które mogą być używane na 
całym świecie dzięki wykorzystaniu mocy elektrycznego układu napędowego 
BMW, który jest jedną z wiodących marek motoryzacyjnych na świecie. 

Naszym celem jest być najcenniejszą firmą w naszym kraju w swojej klasie i 
preferowanym dostawcą na rynkach światowych. 



 

   

Spotkaliśmy się z naszymi klientami, dystrybutorami z Europy i Turcji, a także z 
przedstawicielami prasy lokalnej i zagranicznej podczas naszej imprezy 
Pozytywne doświadczenie energetyczne. Otrzymaliśmy wiele pochwał od 
uczestników jadących tutaj autobusem Jest. 

 
 
 
„Przyciąga wielkie zainteresowanie z Europy” 

 
 
Okan Baş, dyrektor generalny Karsan, poinformował, że w krótkim czasie 
otrzymał pierwsze zamówienie na Jest Electric, które rozpocznie masową 
produkcję w listopadzie. „Wkrótce dostarczymy zamówienia Jest Electric z 
Rumunii, Portugalii, Hiszpanii, Słowacji i Francji. Kraje europejskie wykazują 
duże zainteresowanie Jest Electric, który różni się od swoich konkurentów 
oryginalnym rozmiarem i technologią. Ponadto mieliśmy okazję zaprezentować 
nasz 8-metrowy prototyp Atak Electric, który został opracowany przez nasz 
zespół R&D przy wsparciu Grupy BMW, podczas targów pojazdów użytkowych 
IAA w Hanowerze i naszego wydarzenia Positive Energy Experience. Planujemy 
rozpocząć masową produkcję Atak Electric w przyszłym roku, która może być 
ładowana w zaledwie 2,5 godziny i oferuje zasięg do 300 km - dodał. 

 
 
Jest Electric  Rozwiązanie Transportowe Przyszłości! 

 
 
Silnik elektryczny produkowany przez BMW, który działa w Jest Electric, 
współpracuje z jednobiegową skrzynią biegów i wytwarza moc 125 kW i 290 
Nm momentu obrotowego. Jest Electric, który może być wyposażony w 
akumulatory 33, 44, 66 i 88 kWh opracowane przez BMW, oferuje zasięg do 
210 km i można go ładować w ciągu 6 godzin tradycyjnymi ładowarkami prądu 
przemiennego, aw zaledwie 0,7 godziny dzięki szybkim stacjom ładowania . 
Ponadto akumulatory mogą ładować się do 25% dzięki regeneracyjnemu 
układowi hamulcowemu, który zapewnia odzysk energii. Karsan Jest Electric, 
który wyróżnia się wysoką zwrotnością, przestronnym wnętrzem, 
dynamicznym designem i wyjątkowymi właściwościami trakcyjnymi, rozjaśnia 

przyszłość dzięki cichej podróży, jaką oferuje.  
 
Karsan Jest Electric, wyposażony w 10,1-calowy ekran multimedialny, cyfrowy 
wyświetlacz, system bezkluczykowy, wyjście USB i infrastrukturę kompatybilną z 
Wi-Fi, zapewnia komfort podobny do samochodu osobowego z niezależnym 
systemem zawieszenia na czterech kołach. 



 

   

 
 
Czołowa marka motoryzacyjna Turcji Karsan! 

 
 
Działając 50 lat w tureckim przemyśle motoryzacyjnym, Karsan produkuje dla 
wiodących światowych marek, w tym własną markę w segmencie pojazdów 
użytkowych, w swoich nowoczesnych obiektach od momentu jej powstania. 
Fabryka Bursa Hasanağa w Karsan, która od 1981 r. Produkuje pojazdy 
użytkowe ze 100% kapitałem lokalnym, ma organizację, która może 
wyprodukować 18 200 pojazdów rocznie na jednej zmianie. Fabryka Hasanağa, 

która jest przeznaczona do produkcji wszelkiego rodzaju pojazdów od 
samochodu do ciężarówki, od minivana do autobusu, znajduje się 30 km od 
centrum Bursa i znajduje się na polu o powierzchni 206 tys. Metrów 
kwadratowych, z czego 90 tys. 

 
 
Karsan jest jedynym niezależnym producentem samochodów marki tureckiej w 
branży motoryzacyjnej od ponad 50 lat, z dużym asortymentem produktów od 5 
metrów do 25 metrów, doświadczeniem w sektorze, jakością produkcji 
zatwierdzoną przez światowych gigantów, wykwalifikowaną siłą roboczą i 
niezależna struktura firmy. Zgodnie ze swoją wizją, Karsan zamierza 
uczestniczyć we wszystkich segmentach transportu towarowego i 
pasażerskiego, opracowując wersje nowych i istniejących produktów z 
partnerami biznesowymi i licencjodawcami. Karsan kontynuuje działania mające 
na celu rozwój „innowacyjnych produktów i usług”, „od pomysłu do rynku” w 
segmencie transportu publicznego i ich uruchomienie, koncentrując się 
szczególnie na wzmocnieniu linii biznesowej OEM (Producent Oryginalnego 
Wyposażenia). Karsan zarządza całym łańcuchem wartości motoryzacyjnych, od 
badań i rozwoju po produkcję, od marketingu po sprzedaż i działania po 
sprzedaży. 

 
 
Dzisiaj Karsan produkuje nowe lekkie samochody dostawcze H350 dla Hyundai 
Motor Company (HMC), 10-12-18 m autobusów dla Menarinibus, 25 m 
elektrycznych autobusów dla Bozankaya oraz diesel i elektryczny Karsan Jest 
pod własną marką. Karsan produkuje również 8-metrowe autobusy Atak i Star 
z własną marką jako rozwiązanie zmieniających się potrzeb systemów 
transportu publicznego w miastach. Oprócz produkcji pojazdów, Karsan 
świadczy również usługi przemysłowe w swojej fabryce znajdującej się na 
Zorganizowanym Terenie Przemysłowym. 


