
  

  

Karsan Jest Electric достигна до Европа! 
 
На съвместна дейност, реализирана с BMW на тема „Positive Energy 
Experience“, Karsan се срещна с клиенти, дистрибутори и журналисти от 
Европа и Турция. На проведената демонстрация Jest Electric достигна 
210 км пробег с новите батерии на BMW, като за първи път беше тестван 
от клиенти и журналисти в „BMW and Mini Driving Academy“ в Майсах. На 
мероприятието „Positive Energy Experience“, заедно с Karsan Atak Electric 
също така бяха представени и моделите i3 и i8 на BMW i. 
 
В завода, разположен в Турция, Karsan предлага подходящи решения за 
мобилните нужди на съвремието. Заедно с BMW реализираха мероприятието 
„Positive Energy Experience“, в което се срещнаха с клиенти, дистрибутори и 
журналисти от Европа и Турция. На него заедно с BMW Karsan изложи две нови 
версии от 44 и 88 Kw/h на Jest Electric. Jest Electric достигна пробег от 210 км с 
новите батерии на BMW, като за първи път беше тестван от участниците в „BMW 
and Mini Driving Academy“ в Майсах. На мероприятието „Positive Energy Experience“, 
заедно с Karsan Atak Electric също така бяха представени и електрическите модели 
i3 и i8 на BMW i. 
 
Главният изпълнителен директор (CEO) на Karsan Окан Баш обърна внимание, че 
с технологията BMW i, която се намира в сърцето на Karsan Jest Electric, то се 
превръща в оригинално и конкурентно електрическо превозно средство за 
обществен транспорт в световен мащаб и отбеляза, че от ноември месец е 
започнало масовото производство на Jest Electric. Окан Баш още заяви: „Отдаваме 
голямо значение на технологиите за електрически моторни превозни средства и 
продължаваме да развиваме нашето сътрудничество в тази област. В този 
контекст, партнирайки си с водещи световни автомобилни марки като BMW, ние 
произвеждаме решения за обществен транспорт, които могат да се използват по 
целия свят. Нашата цел е да бъдем най-високо оценената компания в нашия клас 
в страната ни, като бъдем предпочетени с предимство на глобалните пазари. В 
рамките на мероприятието „Positive Energy Experience“,  което реализирахме 
заедно с BMW, ние се срещнахме с нашите клиенти и дистрибутори, и с = местни 
и чуждестранни журналисти .С направените тестове ние успяхме да привлечем 
голямо внимание.“ 
  
 
„В Европа има голям интерес“ 
 
Главният изпълнителен директор (CEO) на Karsan Окан Баш подчерта, че през 
ноември месец, след като започна масовото производство на Jest Electric, са 
получени първите поръчки. Той също заяви: „В близко бъдеще ще успеем да 



  

  

доставим първите поръчки на Jest Electric, получени от Румъния, Португалия, 
Испания, Словакия и Франция. Европейските страни обърнаха голямо внимание 
на Jest Electric, който се отличава от конкурентите си както с оригиналните си 
размери, така и с технологията си. От друга страна нашият екип за 
Научноизследователска и развойна дейност заедно с BMW разработи прототип на 
Atak Electric с дължина 8,1 метра, като имахме възможност да го представим 
първо на IAA Commercial Vehicles Hannover в Хановер и след това на 
мероприятието „Positive Energy Experience“. Ние също така планираме масово 
производство на Atak Electric през следващата година, който може да се зарежда 
само за 2,5 часа и предлага пробег до 300 км.“ 
 
Jest Electric е транспортното решение на бъдещето! 
 
В Jest Electric е монтиран електрически двигател на BMW  с мощност от 170 к.с. и 
290 Nm въртящ момент, и е оборудван с единична скоростна кутия. Jest Electric, 
предлаган с батерии 33, 44, 66 и 88 kWh, разработени от BMW, предлага пробег 
до 210 км, като използва конвенционални зарядни устройства за променлив ток. 
 Зареждането им става за 6 часа, а в бързи зарядни станции - за 0,7 часа. Освен 
това, благодарение на рекуперативната спирачна система може да се постигне 
зареждане на батериите до 25 процента. Karsan Jest Electric излиза на преден 
план благодарение на високата си маневреност, широкото вътрешно 
пространство, динамичния дизайн, уникалните характеристики при изкачване и 
осигурявайки безшумни пътувания. Karsan Jest Electric осигурява съвместима 
инфраструктура с 10,1-инчов мултимедиен сензорен екран, изцяло цифров 
дисплей на таблото, безключов достъп, оборудван е с USB изходи и по заявка 
може да се монтира Wi-Fi оборудване. Системата за независимо окачване на 
четирите колела осигурява комфортно пътуване и заменя необходимостта от лек 
автомобил. 
 
 
Karsan е водеща автомобилна марка в Турция! 
 
Karsan има зад себе си 50 години опит в автомобилната индустрия, от 
създаването си до днес, в сегмента на търговските превозни средства, и освен 
своята собствена марка, компанията произвежда и за водещите световни марки в 
съвременни помещения. Фабриката на  компанията в Бурса – Hasanağa работи със 
100% местен капитал от 1981-а година насам и произвежда 18 200 автомобила 
годишно при работа на една смяна. 
Тя е проектирана да бъде достатъчно гъвкава за производството на всички 
видове превозни средства – от автомобили до камиони, миниванове и автобуси. 
Намира се на разстояние 30 км от центъра на град Бурса и е разположена на 
площ общо 206 декара, от които 90 са покрита площ. 



  

  

 
Обширната продуктова гама, с габарити от 5 до 25 метра, опит в индустрията, 
одобрено от световните гиганти качество на продукцията, квалифицирана 
работна ръка и независима структура, Karsan повече от 50 години заема своето 
място в автомобилната индустрия на Турция като единствената независима 
компания производител на превозни средства от много различни марки. В 
съответствие със своята визия, Karsan има за цел да развива своите нови и 
налични продукти със своите бизнес партньори и лицензодатели във всички 
сегменти на товарния и пътническия транспорт. Karsan, в сегмента на 
обществения транспорт, продължава да развива дейността си по „иновативни 
продукти и услуги“ ,„от идеята до пазара“ и предлагането им на пазара, като 
целта е да укрепи своите позиции като основен производител на оригинално 
оборудване (Original Equipment Manufacturer). Karsan управлява цялата 
автомобилна верига - от изследванията и развойната дейност до производство, 
маркетинга, продажбите и следпродажбената дейност .  
 
В производствената гама на Karsan днес фигурират новият H350 на Hyundai Motor 
Company (HMC), 10-,12- и 18- метровите автобуси за Menarinibus, 25-метровите 
електрически автобуси за Bozankay, както и собствените си дизелови и 
електрически модели Karsan Jest. Karsan също произвежда и 8-метровите 
автобуси Atak и Star като решение на променящите се нужди в градските 
обществени транспортни системи. В допълнение към производството на превозни 
средства, Karsan  предоставя и промишлени услуги в своя завод, разположен в 
Организираната индустриална зона (OS). 
 


