
 

 

 

 

Karsan Jest Electric face pași mari către 
Europa! 

 
Pe 6 și pe 7 noiembrie, Karsan a lansat noul Jest complet electric 
alături de clienți, distribuitori și jurnaliști din Europa și Turcia, reuniți 
la evenimentul „Positive Energy Experience”. În timpul 
evenimentului, participanții de la centrul Academiei de conducere 

BMW și MINI din Maisach, Germania, au putut observa în premieră 
beneficiile modelului Jest Electric, care oferă o autonomie de până la 
210 km cu baterii BMW. La „Positive Energy Experience“, lui Jest 
Electric i s-a alăturat și noul Karsan Atak Electric, odată cu modelele 
i3 și i8 de la BMW. 

 

Karsan, o companie care oferă soluții convenabile de transport pentru nevoile 
de mobilitate moderne prin intermediul fabricii sale din Turcia, s-a întâlnit cu 
clienți, distribuitori și jurnaliști din Europa și Turcia la evenimentul „Positive 
Energy Experience” din Maisach, Germania, organizat în cooperare cu BMW. 
Karsan a prezentat noile versiuni de Jest Electric, cu baterii de 44 și 88 kWh. 
Participanții de la centrul Academiei de condus BMW și MINI din Maisach, 
Germania, au putut observa în premieră beneficiile modelului Karsan Jest 
Electric, care oferă o autonomie de până la 210 km cu baterii noile BMW i. 

 
Okan Baş, director general al companiei Karsan, a arătat unicitatea și 
competitivitatea modelului Karsan Jest Electric la nivel global, ca vehicul 
electric de transport public echipat cu tehnologie BMW i, și a afirmat că 
modelul va intra în producția de serie din noiembrie. Okan Baş a spus că 
„tehnologiile de electrificare a autovehiculelor sunt foarte importante pentru 
noi și vom continua să ne dezvoltăm colaborările în acest domeniu. În acest 
context, producem soluții de transport public ce pot fi utilizate în întreaga lume 

prin integrarea puterii propulsorului electric de la BMW, care este una dintre 
cele mai importante mărci auto din lume. Intenționăm să fim cea mai 
valoroasă companie din țară în domeniu și să devenim furnizorul preferat pe 
piețele mondiale. 

https://www.karsan.com.tr/en/jest/jest-electric/jest-electric-highlights
https://www.karsan.com.tr/en/jest/jest-electric/jest-electric-highlights


 

 

 

La evenimentul Positive Energy Experience, ne-am întâlnit cu clienți și 
distribuitori europeni și turci, alături de jurnaliști locali și străini. Am primit 
multe laude din partea participanților care au condus autobuzul Jest aici”. 

 

„Am suscitat mult interes în Europa” 
 
Directorul general Okan Baş a indicat că, în scurt timp, a primit primele 
comenzi pentru Jest Electric, care va intra în producția de serie din luna 
noiembrie. „În curând, vom livra Jest Electric conform precomenzilor din 
România, Portugalia, Spania, Slovacia și Franța. Țările europene se arată 
foarte interesate de Jest Electric, care este diferit de concurenții săi datorită 
dimensiunilor și tehnologiei sale originale. În plus, am avut ocazia de a 
prezenta prototipul Atak Electric de 8,1 metri, care este dezvoltat de către 
echipa noastră de cercetare-dezvoltare cu sprijinul Grupului BMW, la târgul 
IAA pentru vehicule comerciale din Hanovra și la Positive Energy Experience, 
evenimentul nostru. Intenționăm să începe producția în serie pentru Atak 
Electric anul viitor; acesta poate fi încărcat în doar 2,5 ore și oferă o 
autonomie de până la 300 km“, a adăugat el. 

 
Jest Electric – soluția de transport a viitorului! 

 

Motorul electric produs de BMW, care propulsează modelul Jest Electric, își 
reunește forțele cu o transmisie cu o singură viteză și produce o putere de 125 
kW și un cuplu de 290 Nm. Jest Electric, care poate fi echipat cu baterii 
dezvoltate de BMW de 33, 44, 66 și 88 kWh, oferă autonomii de până la 210 
km și poate fi încărcat complet în 6 ore prin încărcătoarele c.a. convenționale 
sau în doar 0,7 ore la stațiile de încărcare rapidă. În plus, bateriile se pot 
încărca până la 25%, datorită sistemului de frânare regenerativă care asigură 
recuperarea energiei. Karsan Jest Electric, care se remarcă prin 
manevrabilitatea sa ridicată, interiorul spațios, designul dinamic și tracțiunea 
impresionantă, va deschide drumul către viitor cu capacitățile de rulare 
silențioasă oferite. 



 

 

 

Karsan Jest Electric, care este prevăzut cu ecran multimedia de 10,1 inchi, 
afișaj digital, sistem de pornire fără cheie, port USB și infrastructură 
compatibilă Wi-Fi, oferă un confort similar autoturismelor datorită suspensiei 
independente pe cele patru roți. 

 
Karsan este lider pe piața auto din Turcia! 

 
Cu 50 de ani de activitate în industria auto din Turcia, Karsan produce vehicule 
pentru mărcile de top din lume și inclusiv pentru marca sa proprie în 

segmentul vehiculelor comerciale la centrele sale moderne, încă de la 
înființare. Fabrica Bursa Hasanağa, care produce vehicule comerciale cu 100% 
capital local încă din 1981, poate fabrica 18.200 de vehicule pe an într-un 
singur schimb. Fabrica de la Hasanağa, proiectată să producă diverse tipuri de 
vehicule, de la mașini mici la camioane și de la minivanuri la autobuze, se află 
la 30 km distanță de centrul orașului Bursa, ocupând o suprafață de 206.000 
metri pătrați, din care 90.000 se află într-un spațiu închis. 

 

Karsan este singurul producător auto multimarcă din Turcia din ultimii 50 de 
ani care oferă o gamă de vehicule între 5 metri și 25 de metri, experiență în 
domeniu, calitate a producției aprobată de giganții din domeniu, forță de 
muncă calificată și o structură independentă a companiei. În conformitate cu 
viziunea sa, Karsan își propune să participe la toate segmentele transportului 
de mărfuri și pasageri, dezvoltând versiuni de produse noi și existente alături 
de partenerii săi de afaceri și de licențiatori. Karsan continuă activitățile sale de 
dezvoltare a unor „produse și servicii inovatoare”, „de la idee la piață“ în 
segmentul transportului public și să le lanseze, axându-se în special pe 
consolidarea liniei de afaceri OEM (producător de echipamente originale). 
Karsan administrează întregul lanț valoric, de la cercetare și dezvoltare la 
producție, și de la marketing la vânzări și activități de postvânzări. 

 
În prezent, Karsan produce noile vehicule comerciale ușoare H350 pentru 
Hyundai Motor Company (HMC), autobuze de 10-12-18 m pentru Menarinibus, 

autobuze electrice de 25 m pentru Bozankaya și modelul Karsan Jest cu 
motorizare diesel sau electrică sub marcă proprie. Karsan produce și 
autobuzele Atak și Star de 8 metri sub marcă proprie, ca soluție la nevoile în 
schimbare ale sistemelor de transport în comun ale orașelor. Pe lângă 
producția de vehicule, Karsan oferă și servicii industriale la fabrica sa situată în 
Centrul Industrial Organizat. 


