
  

  

Електрическа „Атака“ от Karsan! 
Karsan Atak Electric с 300 км пробег е много по-добър 

от своите конкуренти! 
 
В два завода, разположени в Бурса, Karsan предлага подходящи 
транспортни решения в съответствие с мобилните нужди на съвремието, 
като за първи път представи  на потребителите електрическата версия 
на градския пътнически автобус Atak с 8,1-метрива дължина на панаира 
IAA Commercial Vehicles в Хановер. Atak Electric, който се отличава с 
динамичния си дизайн, предоставя значително предимство пред своите 
конкуренти с напълно електрическата си инфраструктура, която може 
да се зарежда само за 2,5 часа и осигурява пробег до 300 км. 
 
 
Главният изпълнителен директор на Karsan Окан Баш подчерта, че 
Karsan Atak Electric ще започне да се движи по пътищата през лятото на 
2019. „Atak Electric е прототип, разработен  за индустриализация от 
екипа на Karsan за научноизследователска и развойна дейност заедно с 
BMW, използвайки технологичната инфраструктура на BMW, използвана 
за леки автомобили, и този прототип за първи път го представяме на 
панаира IAA Commercial Vehicles в Хановер. В този прототип, за разлика 
от други разработчици на електрически превозни средства, Karsan 
използва доказана в търговско отношение високотехнологична 
инфраструктура; разработихме прототипа така, че  за много кратко 
време да може да се премине към масово производство“, каза той. 
 
 
Karsan продължава да привлича внимание  с иновативните си транспортни 
решения. Изцяло електрическата версия на Karsan Atak, която е с дължина 8,1 
метра, бе представена за първи път на света на панаира IAA Commercial Vehicles в 
Хановер. Отличаващ се с динамичните си характеристики на дизайна, Karsan Atak 
Electric предлага голямо удобство при слизане и качване със своя нисък под, с 
ергономичните си седалки с индивидуален дизайн, рампа за инвалидни колички и 
спомагателни връзки, USB изходи и мощна климатична система, които осигуряват 
високо ниво на комфорт на пътниците. 
 

 
 
 



  

  

Зарежда се за 2,5 часа! 
 
Изцяло електрическият двигател, който произвежда мощност от 230 kW и пълен 
въртящ момент от 2400 Nm, предлага пълна производителност дори при 2наклон 
на пътя от 24% с нулеви емисии и изключителна тишина. С батерията 5х44 kWh, 
разработена от BMW, Karsan Atak Electric предлага общ пробег до 300 км и може 
да се зарежда само за 2,5 часа. Karsan Atak Electric разполага с панорамен 
прозорец в предната част, ергономична кабина и изцяло цифрово табло, и 
предлага високо ниво на комфорт на шофьора, има капацитет от 57 пътници, а 
също така предлага и система за въздушно окачване с електрическо управление, 
която позволява регулиране на височината на каросерията. 
 
 
 

„Нашата цел са западноевропейските страни“ 
 
Главният изпълнителен директор на Karsan Окан Баш, който заяви, че Karsan Atak 
Electric обещава висока ефективност и комфорт с напредналите си технологии, 
каза: „Atak Electric има значителна преднина пред конкурентите си с пробега до 
300 км, което означава, че в работно време няма да има нужда да се чака 
превозното средство да бъде заредено и може да осигури непрекъснато 
обслужване. 
 Основната ни цел за Atak Electric, който за първи път представихме на панаира 
IAA Commercial Vehicles в Хановер, е да бъде пуснат на пазара на 
западноевропейските страни. 
 

„През 2019 г. директно ще започне масово производство “ 

 
Главният изпълнителен директор на Karsan Окан Баш подчерта, че Karsan Atak 
Electric ще започне да се движи по пътищата през лятото на 2019. „Atak Electric е 
прототип, разработен  за индустриализация от екипа на Karsan за 
научноизследователска и развойна дейност заедно с BMW, използвайки 
технологичната инфраструктура на BMW, използвана за леки автомобили, и този 
прототип за първи път го представяме на панаира IAA Commercial Vehicles в 
Хановер. В този прототип, за разлика от други разработчици на електрически 
превозни средства, Karsan използва доказана в търговско отношение 
високотехнологична инфраструктура; разработихме прототипа така, че  за много 
кратко време да може да се премине към масово производство“, каза той. 
 
 
 


