
 

 

PREPRAVNÉ RIEŠENIE BUDÚCNOSTI KARSAN JEST 

ELECTRIC NA SCÉNE V NEMECKU! 
 
Karsan Jest Electric, prvý výrobok dohody Karsanu o dodávke 

elektrických motorových vozidiel s BMW ohúril na 67. ročníku 

výstavy úžitkových vozidiel IAA v nemeckom Hannoveri. Masová 

výroba Jest Electric, ktorý sa odlišuje od svojich konkurentov 

vďaka environmentálnej štruktúre, vysoko-technologickým 

vlastnostiam a výhodnej cene sa začne po skončení výstavy a 

prvé dodávky zákazníkom sa uskutočnia v decembri.  

 

Karsan ponúkajúci moderné riešenia hromadnej dopravy a úžitkových 

vozidiel pre potreby mobility dnešnej doby vyvíja v oblasti elektrickej 

hromadnej dopravy dôležité výrobky vďaka významným spoluprácam. 

Karsan Jest Electric, prvý výrobok dohody Karsanu s BMW o dodávke 
elektrických motorových vozidiel na seba opäť pútal pozornosť na 

výstave IAA v nemeckom Hannoveri, čím sa opäť zapísal do histórie 

výstavy. CEO spoločnosti Karsan, Okan Baş zdôraznil, že Jest Electric bol 

testovaný BMW na dráhe v Maisachu, ktorá zároveň slúži ako autoškola 

pre BMW a od inžinierov BMW dostal plný počet bodov. Taktiež povedal,  

že Jest Electric sa v globálnom merítku stal jedinečným a 

konkurencieschopným elektrickým vozidlom. Baş dodal: „Jest Electric 

dostal v testoch BMW plný počet bodov a urobil veľmi dobrý dojem. Za 

účelom propagácie Jest Electric na európskom a americkom trhu 

plánujeme rozviť naše strategické partnerstvá. Masová výroba sa začne 

ihneď po skončení výstavy; našim primárnym cieľom je západoeurópsky 

trh.“  

 
Prvé objednávky na Jest Electric, ktorý bude naďalej premávať na 

európskych cestách s možnosťou balíčka dvojitej batérie 66kWH začali z 

Európy prichádzať skôr ako sa začala jeho masová výroba. Na 

podujatiach roadshow je prezentovaný od začiatku roku. 

 

  



 

  

Pokročilá technológia, ktorá prináša budúcnosť do prítomnosti 

 

Elektrický motor Jest Electric vyrobený BMW vyrába maximálne 170 HP 

a točivý moment 290 Nm v spolupráci s jedno-rýchlostnou prevodovkou. 

Jest Electric s 33 alebo 66 kW/h batériami vyvinutými a vyrobenými BMW 

ponúka dojazd 165 km. S bežnou nabíjačkou sa dá dobiť za 8 hodín a na 

rýchlo nabíjacích staniciach iba sa 1,2 hodiny. Navyše vďaka 
regeneračnému brzdovému systému, ktorý umožňuje obnovu energie sa 

batérie dobijú do 25%. Batérie použité v Jest Electric sú kryté 3 ročnou 

zárukou alebo 120 000 km jazdy.  Jest Electric sa pýši kapacitou 26 

cestujúcich, vysokou manévrovacou schopnosťou, priestranným 

interiérom, dynamickým dizajnom a špičkovou stúpavosťou. S týmito 

vlastnosťami zároveň osvetľuje budúcnosť vďaka tichej a 

environmentálnej jazde, ktorú ponúka. Vďaka 10,1“ multimediálnemu 

displeju, plne digitálnej palubovke, naštartovaniu bez kľúča, USB 

výstupom, infraštruktúre kompatibilnej s Wi-Fi a nezávislému zaveseniu 

4 kolies, ktorými Karsan Jest Electric disponuje nebude cestujúcim nikdy 

chýbať pohodlie ich vlastného auta. 

 

 
 
 

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. 

 


