
 

Rozwiązanie transportowe przyszłości  
Karsan Jest Electric 

Wystąpił w Niemczech! 
 
Karsan Jest Electric, który jest pierwszym produktem umowy 
dostawy Karsan z BMW dla elektrycznych pojazdów silnikowych, 
odcisnął swoje piętno na 67. targach IAA Hannover w Niemczech w 
tym roku. Jest Electric, który ma wpływ na konkurencję dzięki 
przyjaznej dla środowiska strukturze, zaawansowanym funkcjom 

technologicznym i korzystnej cenie, rozpocznie masową produkcję 
po targach i zacznie realizować pierwsze zamówienia klientów w 
grudniu.  
 
Karsan, dostarczając innowacyjne rozwiązania dla naszych czasów związanych 
z mobilnością, opracowuje ważne produkty w dziedzinie elektrycznego 
transportu publicznego ze znaczącą współpracą. Karsan Jest Electric, pierwszy 
produkt umowy dostawy Karsan z BMW dla pojazdów elektrycznych, ponownie 
podpisał się na targach IAA Hannover w Niemczech, zwracając uwagę 
wszystkich na targach. Dyrektor generalny Karsan, Okan Baş, podkreślił, że 
Jest Electric, testowany przez BMW na Maisach Track, który jest również 
używany jako akademia jazdy dla BMW, oraz że otrzymał pełne oceny od 
inżynierów BMW. Powiedział również, że Jest Electric ma formę unikalnego i 
konkurencyjnego elektrycznego pojazdu transportowego na całym świecie. 
Dodano Baş: „Jest Electric otrzymał pełne oceny w testach przeprowadzonych 
przez BMW i okazał się bardzo imponujący. Rozwiniemy nasze strategiczne 
partnerstwa w celu uczynienia Jest Electric popularnym na rynku europejskim 
i amerykańskim. Jego masowa produkcja rozpocznie się zaraz po targach; 
naszym głównym celem będzie rynek Europy Zachodniej. ”  
 
Jest Electric, który zaczął przyjmować zamówienia z różnych krajów Europy, 
mimo że jego masowa produkcja jeszcze się nie rozpoczęła, będzie nadal 
podróżował po europejskich drogach dzięki opcji podwójnego akumulatora o 

mocy 66 kWh. Od początku roku jest na imprezach typu roadshow. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Zaawansowana technologia, która niesie przyszłość 
 
Zaangażowany w Jest Electric, wyprodukowany przez BMW silnik elektryczny, 
wytwarza maksymalny moment obrotowy 170 KM i 290 Nm, współpracując ze 
skrzynią biegów o jednym przełożeniu. Jest Electric, z 33 lub 66 kWh 
akumulatorami opracowanymi i produkowanymi przez BMW, oferuje zasięg 
165 km. Można go ładować w ciągu 8 godzin tradycyjnymi ładowarkami prądu 
przemiennego iw ciągu 1,2 godziny za pomocą szybkich stacji ładowania DC. 
Co więcej, dzięki regeneracyjnemu układowi hamulcowemu, który zapewnia 
odzysk energii do 25%. Ponadto baterie używane w Jest Electric oferują 3-
letnią lub 120 000 km gwarancję na baterie. Jest Electric z 26 pasażerami, dużą 
zwrotnością, przestronnym wnętrzem, dynamicznym designem i wyjątkową 
wydajnością wspinaczkową. Dzięki tym funkcjom rzuca światło na przyszłość 
dzięki cichym i ekologicznym podróżom, które oferuje. Dzięki 10,1-calowemu 
wyświetlaczowi multimedialnemu, desce rozdzielczej fulldigital, napędowi 
bezkluczykowemu, portom USB, infrastrukturze kompatybilnej z Wi-Fi i 
niezależnemu systemowi zawieszenia na 4 koła, Karsan Jest Electric nie 
pozostawia pasażerów w poszukiwaniu komfortu własnego samochodu. 
 
 
 
 
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. 

 


