
 

  

Karsan Jest Electric prichádza do Európy! 

 

Karsan predstavil na podujatí „Positive Energy Experience“, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 6. a 7. novembra svojim zákazníkom, distribútorom a 

tlači z Európy a Turecka nový, plne elektrický Jest autobus. Počas 

podujatia v nemeckom Maisachu mali návštevníci v priestoroch BMW 

a MINI Driving Academy po prvýkrát možnosť zažiť na vlastnej koži 

prednosti Jest Electric, ktorý s pomocou batérií z BMW dosahuje 

vzdialenosť až 210 km. Na podujatí „Positive Energy Experience“ bol 

okrem Jest Electric predstavený aj nový Karsan Atak Electric a modely 

i3 a i8 značky BMW. 

 

 Turecký výrobca Karsan ponúkajúci pohodlné dopravné prostriedky pre 

súčasné potreby prepravy sa stretol so svojimi zákazníkmi, distribútormi a tlačou 

z Európy a Turecka v nemeckom meste Maisach na podujatí „Positive Energy 

Experience“, ktoré bolo zorganizované v spolupráci s BMW. Na podujatí 

predstavil Karsan nový Jest Electric v prevedení s 44 a 88 kWh batériami. 

PrednostiKarsan Jest Electric, ktorý vďaka novým BMW i batériám dosahuje 

vzdialenosť až 210 km si mohli účastníci vyskúšať na vlastnej koži po prvýkrát 

v nemeckom Maisachu v priestoroch BMW a MINI Driving Academy. 

 

 CEO spoločnosti Karsan, Okan Baş poukázal na to, že Jest Electric sa v 

globálnom merítku stal s BMW i technológiou, ktorá tvorí srdce Karsan Jest 

Electric jedinečným a konkurencieschopným prostriedkom hromadnej dopravy 

a dodal, že hromadná výroba sa začne v novembri. Okan Baş taktiež 

poznamenal, že technológie dopravných prostriedkov s elektrickými motormi sú 

pre spoločnosť veľmi dôležité a preto naďalej pokračujú v rozvoji spolupráce v 

tejto oblasti. „V tomto kontexte spoločnosť vyrába prostriedky hromadnej 

dopravy, ktoré môžu byť použité na celom svete a to vďaka použitiu elektrickej 

hnacej sústavy BMW, jednej z vedúcej svetovej automobilovej značky. Našim 

cieľom je stať sa najhodnotnejšou spoločnosťou vo svojej kategórii v krajine a 

prioritným dodávateľom globálneho trhu. 



 

  

  

Počas podujatia Positive Energy Experience sme sa stretli s našimi zákazníkmi, 

distribútormi z Európy a Turecka a taktiež miestnou a zahraničnou tlačou. Od 

návštevníkov, ktorí si vyskúšali jazdu na Jest autobuse sme zožali veľkú 

pochvalu.“ 

 

„Záujem Európy je obrovský“ 

CEO spoločnosti Karsan, Okan Baş poznamenal, že v súvislosti s Jest Electric, 

ktorý sa začne vyrábať masovo v novembri, začali vo veľmi krátkej dobe 

dostávať prvé objednávky. „V dohľadnej dobe dodáme objednávky do 

Rumunska, Portugalska, Španielska, na Slovensko a do Francúzska. Európske 

krajiny majú veľký záujem o Jest Electric, ktorý sa v porovnaní s konkurenciou 

vyznačuje originálnou veľkosťou a technológiou. Navyše sme mali možnosť 

vystaviť 8,1 metra dlhý prototypAtak Electric, ktorý vyvinul náš výskumný a 

vývojový tím v spolupráci s BMW Group na medzinárodnej automobilovej 

výstave IAA v Hannoveri a na našom podujatí Positive Energy Experience. S 

masovou výrobou Atak Electric, ktorý sa dobije iba za 2,5 hodiny a ponúka až 

300 km jazdy plánujeme začať budúci rok.“ 

 

Jest Electric, dopravné riešenie budúcnosti! 

Elektrický motor vyrobený BMW, ktorý poháňa Jest Electric pracuje s 

jednostupňovou prevodovkou a produkuje silu 125 kW a krútiaci moment 290 

Nm. Jest Electric, ktorý môže byť vybavený radou batériami BMW 33, 44, 66 a 

88 kWh prejde vzdialenosť až do 210 km, dobije sa za 6 hodín klasickou 

nabíjačkou striedavého prúdu a iba za 0,7 hodín na rýchlo nabíjacej stanici. 

Navyše batérie majú vďaka regeneračnému brzdovému systému, ktorý 

zabezpečuje obnovu energie aj samonabíjaciu schopnosť do 25% Karsan Jest 

Electric sa odlišuje vysokou schopnosťou manévrovania, priestranným 

interiérom, dynamickým dizajnom a vynikajúcim pohonom a prináša svojou 

tichou jazdou svetlo do budúcnosti. 

 



 

  

Karsan Jest Electric vybavený multimediálnou obrazovkou s priemerom 10,1 

inch, panelom s digitálnym displejom, naštartovaním bez kľúča, výstupmi USB 

a infraštruktúrou kompatibilnou s Wi-Fi ponúka vďaka nezávislému systému 

zavesenia všetkých kolies pohodlie blízke osobnému automobilu. 

 

 Karsan, vedúca automobilová značka Turecka! 

Počas 50 ročného pôsobenia na tureckom automobilovom trhu Karsan vyrába 

pre vedúce svetové značky a zároveň od svojho založenia vyrába vo svojich 

moderných zariadeniach v segmente komerčných vozidiel vlastnú značku. Závod 

Karsanu Hasanağa v Burse, ktorý od roku 1981 vyrába komerčné vozidlá so 

100% domácim kapitálom, má výrobnú kapacitu 18 200 vozidiel za rok počas 

jedinej zmeny. Závod Hasanağa, ktorý bol navrhnutý tak, aby v ňom bolo možné 

vyrábať všetky druhy vozidiel od auta po kamión, od minibusu po autobus, sa 

nachádza 30 km od centra mesta Bursa a rozkladá sa v areáli s rozlohou 206 

tisíc metrov štvorcových, z ktorého 90 tisíc metrov štvorcových sú vnútorné 

priestory. 

 

 Karsan je vyše 50 rokov jediným nezávislým tureckým výrobcom vyrábajúci 

viacero značiek so škálou výrobkov od 5 do 25 metrov, bohatými skúsenosťami 

v sektore, kvalitou výroby potvrdenou svetovými gigantami, kvalifikovanou 

pracovnou silou a nezávislou firemnou štruktúrou. Karsan má v súlade so svojou 

víziou za cieľ spolu so svojimi obchodnými partnermi a poskytovateľmi licencií 

vyvinúť nové a súčasné výrobky a pokryť všetky segmenty osobnej a nákladnej 

dopravy. Karsan naďalej pokračuje v aktivitách spojených s vývojom a 

uvádzaním „inovatívnych výrobkov a služieb“, „z myšlienky na trh“ v segmente 

hromadnej dopravy s ťažiskom hlavne na odvetvie OEM (Original Equipment 

Manufacturer). Karsan riadi celý reťazec hodnôt od výskumu a vývoja po 

výrobu, od marketingu po predaj a popredajné aktivity. 

 

 V súčasnosti Karsan vyrába ľahké komerčné vozidlá H350 pre Hyundai Motor 

Company (HMC), 10-12-18m autobusy pre Menarinibus, 25m elektrické 

autobusy pre Bozankaya a elektrické a dieselové Karsan Jest pod vlastnou 



 

  

značkou. Karsan zároveň vyrába 8m autobusy Atak a Star pod vlastnou značkou 

prinášajúce riešenie pre meniace sa potreby systémov mestskej hromadnej 

dopravy. Okrem výroby vozidiel Karsan poskytuje aj priemyselné služby vo 

svojej továrni nachádzajúcej sa v organizovanej priemyselnej oblasti. 


