
 

  

 

Atak Electric z Karsan! 
„Karsan Atak Electric” obezwładnia przeciwników 

zasięgiem 300 kilometrów! 
 
 
Karsan, dostarczając innowacyjne rozwiązania dla naszych 
czasów związanych z mobilnością, uruchomił elektryczną 
wersję swojego 8-metrowego autobusu miejskiego „Atak” na 

IAA Hannover Expo. „Atak Electric”, przyciągający wzrok dzięki 
swojej dynamicznej stylistyce, przewyższył przeciwników 
zaledwie 2,5 godziny pełnego naładowania, zasięgiem do 300 
kilometrów i w pełni elektryczną infrastrukturą. 
 
Okan Baş, CEO Karsan, który wspomniał, że „Karsan Atak 
Electric” pojawi się na drogach latem 2019 r., Powiedział: „Atak 
Electric to prototyp, który zespół badawczo-rozwojowy Karsan 
zbudował w porozumieniu z BMW, wykorzystując swoje baterie 
technologiczne stosowane w samochodach osobowych BMW. W 
celu uprzemysłowienia prototyp został zaprezentowany po raz 
pierwszy na targach w Hanowerze. Oprócz innych marek, które 
opracowują pojazdy elektryczne, Karsan wprowadził ten 
prototyp ze sprawdzoną infrastrukturą technologiczną i szybkim 
przejściem do produkcji masowej. ” 
 
Turecki producent Karsan nadal zwraca uwagę swoim dostarczaniem 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu. Kompletna elektryczna 
wersja „Karsan Atak” o długości 8 metrów została zaprezentowana 
klientowi po raz pierwszy na IAA Hannover Expo. „Karsan Atak Electric” 
przyciąga wzrok dzięki swojej dynamicznej konstrukcji, a jednocześnie 
zapewnia łatwy dostęp i wygodę dzięki niskiemu podłożu, zapewnia 
również pasażerom najwyższy komfort dzięki łatwej rampie dostępowej, 

ergonomicznie zaprojektowanym siedzeniom i portom USB wraz z 
wydajną klimatyzacją system. 
  



 

  

Ładowanie w 2,5 godziny! 
 
Z 230 kW mocy, 2400 Nm wytwarzającego moment obrotowy w pełni 
elektrycznego silnika cichego z zerową emisją dwutlenku węgla, nie daje 
żadnej wydajności, nawet w takich warunkach drogowych z% 25 
nachylenia. System akumulatorów o mocy 5 x 44 kWh i zasięgu 300 km, 
opracowany przez BMW, można w pełni naładować w 2,5 godziny. 
Elektryczny system pneumatycznego zawieszenia jest również 
przewidziany do regulacji wysokości nadwozia w „Karsan Atak Electric”. 
Posiada również panoramiczną szybę przednią, ergonomiczny kokpit i 
pełny cyfrowy ekran klastrowy zapewniający komfort kierowcy, a także 
pojemność 57 pasażerów. 
 
„Naszym celem jest dotarcie do krajów Europy Zachodniej” 
 
Prezes Karsan Okan Baş, który stwierdził, że zaawansowana technologia 
w modelu Karsan Atak Electric obiecuje wysoką wydajność i komfort, 
powiedział: „Atak Electric znacznie przewyższa przeciwników zasięgiem 
do 300 kilometrów; i dzięki temu pojazd nie musi się zatrzymywać i być 
ładowany w ciągu dobowych godzin pracy i jest nieprzerwanie 
prowadzony. Naszym głównym celem Atak Electric, który po raz pierwszy 
ogłosiliśmy na targach IAA Hannover Expo, jest dotarcie na rynek krajów 
Europy Zachodniej. ” 
 
„Bezpośrednia masowa produkcja rozpocznie się w 2019 r.” 
 
Okan Baş, CEO Karsan, który wspomniał, że „Karsan Atak Electric” będzie 
na drogach latem 2019 r., Powiedział: „Atak Electric jest prototypem, 
który zespół badawczo-rozwojowy Karsan zbudował we współpracy z 
BMW, wykorzystując ich baterie technologiczne stosowane w 
samochodach osobowych BMW. Aby zostać uprzemysłowionym, 
zaprezentowaliśmy prototyp po raz pierwszy na targach w Hanowerze. 
Oprócz innych marek rozwijających pojazdy elektryczne, Karsan 

wprowadził ten prototyp ze sprawdzoną infrastrukturą technologiczną i 
szybkim przejściem do produkcji masowej. ” 
 
 
  



 

  

Karsan w skrócie: 
 
Założona w 1966 r. Firma Karsan Automotive Industry and Trade Anonymous działała 
w ramach grupy Koç w latach 1979-1998. Po zakupie większości akcji w 1998 r. Przez 
İnan Kıraç firma została wdrożona w Kıraça Holding. Dążąc do produkcji wielkiej skali 
produktów, od samochodów po samochody miejskie, od minivanów po ciężkie pojazdy, 
Karsan, znajdujący się dziś w nowoczesnych obiektach w Bursie, produkuje model 
H350, panelvan, licencjonowany przez Hyundai Motor Company, minibusy, pickupy 
podwozia, marka Bozankaya autobusy elektryczne i autobusy marki Menarinibus wraz 
z Karsan JEST, Karsan ATAK i Karsan Star pod własną marką. Firma jest również 
odpowiedzialna zarówno za lokalne, jak i międzynarodowe usługi marketingowe, 
sprzedażowe i po zakupie pojazdów i produktów marki Karsan. 

 
 


