
 

  

Elektrický „Atak“ Karsanu! 

 
„Karsan Atak Electric“ predbieha súperov vďaka 

300 km dojazdu! 
 

 

Karsan ponúkajúci moderné riešenia pre potreby mobility 

dnešnej doby predstavil elektrickú verziu 8 metrového 

metského autobusu „Atak“ na výstave IAA v Hannoveri. „Atak 

Electric“ pútajúc pozornosť dynamickým dizajnom je vďaka 

svojej schopnosti plne sa dobiť iba za 2,5 hodín, dojazdu 300 

km a plne elektrickou infraštruktúrou oproti svojim 
konkurentom vo veľkej výhode. 

 

CEO spoločnosti Karsan, Okan Baş uviedol, že „Karsan Atak 

Electric“ bude na cestách od leta 2019 a dodal: „Atak Electric je 

prototyp, ktorý vyvinulo výskumné a vývojové centrum Karsan 

v spolupráci s BMW s využitím technologických batérií 

používaných v osobných automobiloch BMW. Za účelom jeho 

industrializácie bol prototyp prvýkrát predstavený na výstave v 

Hannoveri. V porovnaní s inými výrobcami elektrických vozidiel 

použil Karsan v predstavenom prototype overenú technologickú 

infraštruktúru tak, aby sa v krátkej dobe spustila jeho masová 

výroba.“  

 
Turecký výrobca Karsan na seba naďalej púta pozornosť vďaka 

inovatívnym prepravným riešeniam. Kompletná verzia 8 m dlhého 

„Karsan Atak“ bola po prvýkrát predstavená zákazníkom na výstave IAA 

v Hannoveri. „Karsan Atak Electric“ púta pozornosť vďaka dynamickému 

dizajnu a kým pomocou nízkej podlahy umožňuje ľahký prístup a 

pohodlie, zároveň poskytuje vďaka prístupovej rampe ľahký prístup a 

pohodlie vo forme ergonomicky tvarovaných sedadiel, USB výstupov a v 

neposlednom rade silného klimatizačného systému.  

 

  



 

  

Dobitý za 2,5 hodiny! 

 

Plne elektrický motor s výkonom 230 kW a točivým momentom 2400 Nm 

s tichým chodom a nulovými emisiami sa stará o to, aby výkon neklesol 

ani na cestách s 25% sklonom. Batériový systém 5x44 kWs s dojazdom 

300 km vyvinutý BMW sa plne dobije za 2,5 hodiny. Elektricky riadené 

zavesenia kolies  umožňuje nastavenie výšky karosérie „Karsan Atak 

Electric“. Navyše má panoramatické predné sklo, ergonomický kokpit, 
plne digitálny blok prístrojov zaručujúci pohodlie vodiča a kapacitu 57 

cestujúcich. 

 

„Našim cieľom sú krajiny západnej Európy“  

 

CEO spoločnosti Karsan, Okan Baş, ktorý uviedol, že pokročilá 

technológia Karsan Atak Electric sľubuje vysokú efektivitu povedal.: „Atak 

Electric sa vďaka 300 Km dojazdu vo veľkej miere odlišuje od svojich 

konkurentov, tým pádom nie je počas prevádzky nevyhnutné vozidlo 

odstaviť a nabiť, pretože vozidlo slúži bez potreby prestávky. V súvislosti 

s Atak Electric je našim primárnym cieľom ako sme to spomenuli už na 

výstave IAA v Hannoveri dostať sa na západoeurópsky trh.“  

  
„V roku 2019 sa začne priamo s masovou výrobou“ 

 

CEO spoločnosti Karsan, Okan Baş uviedol, že „Karsan Atak Electric“ bude 

na cestách od leta 2019 a dodal: „Atak Electric je prototyp, ktorý vyvinulo 

výskumné a vývojové centrum Karsan v spolupráci s BMW s využitím 

technologických batérií používaných v osobných automobiloch BMW. Za 

účelom jeho industrializácie bol prototyp prvýkrát predstavený na výstave 

v Hannoveri. V porovnaní s inými výrobcami elektrických vozidiel použil 

Karsan v predstavenom prototype overenú technologickú infraštruktúru 

tak, aby sa v krátkej dobe spustila jeho masová výroba.“ 

 
  



 

  

Karsan v skratke: 

 

Akciová spoločnosť Karsan Automotive bola založená v roku 1966 a v rokoch 1979-1998 

pôsobila v Koç Group. Po odkúpení väčšinového podielu İnan Kıraçom v roku 1998 sa 

spoločnosť stala súčasťou Kıraça Holdingu. S cieľom produkcie širokej škály výrobkov od auta 

po autobus, od minibusu po kamión vyrábajú moderné závody Karsan nachádzajúce v 

súčasnosti v meste Bursa komerčné vozidlá H350 pre Hyundai Motor Company, minibusy, 

pickupy, elektrické autobusy značky Bozankaya, autobusy značky Menarinibus a autobusy 

vlastnej značky Karsan JEST, Karsan ATAK a Karsan Star. Spoločnosť je taktiež zodpovedná za 

domáci a medzinárodný marketing, predaj a popredajné služby pre vozidlá a výrobky značky 

Karsan. 

 

 


